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VLADA

1134. Uredba o načinu ugotavljanja dejstev, da višji
upravni delavec ali upravni delavec po delovnih
in strokovnih kvalitetah ni več primeren za
opravljanje dela

Za izvrševanje zakona o delavcih v državnih organih
(Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I,
4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) izdaja Vla-
da Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu ugotavljanja dejstev, da višji upravni

delavec ali upravni delavec po delovnih
in strokovnih kvalitetah ni več primeren

za opravljanje dela

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta uredba določa način ugotavljanja dejstev, ki po dru-

gem odstavku 23. člena zakona o delavcih v državnih orga-
nih dokazujejo, da višji upravni delavec ali upravni delavec
po delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za oprav-
ljanje dela (v nadaljevanju: dejstva, ki dokazujejo neprimer-
nost za delo).

Ta uredba se uporablja za višje upravne delavce in
upravne delavce v organih državne uprave in v upravah
lokalnih skupnosti. Način uporabe te uredbe v drugih dr-
žavnih organih se v skladu s prvim odstavkom 74. člena
zakona o delavcih v državnih organih uredi z aktom držav-
nega organa.

Ta uredba se smiselno uporablja v postopku ugotavlja-
nja, ali je strokovno tehnični delavec po delovnih in strokov-
nih kvalitetah še primeren za opravljanje dela (prvi odstavek
23.a člena zakona o delavcih v državnih organih).

2. člen
Izraz organ pomeni po tej uredbi organ državne uprave

in uprava lokalne skupnosti oziroma skupna uprava lokalnih
skupnosti.

Izraz organ državne uprave pomeni po tej uredbi mini-
strstvo, upravni organ in upravna organizacija v sestavi mini-
strstva, upravna enota in služba Vlade Republike Slovenije.

Izraz delavec pomeni po tej uredbi višji upravni dela-
vec, upravni delavec in strokovno-tehnični delavec.

II. ZAČETEK UGOTAVLJANJA

3. člen
Dejstva, ki dokazujejo neprimernost za delo, se ugoto-

vijo v postopku, ki ga uvede predstojnik, ki vodi organ (v
nadaljevanju: predstojnik) po lastni odločitvi ali na obrazlo-
žen pisni predlog vodje notranje organizacijske enote.

Dejstva, ki dokazujejo neprimernost za delo, ugotovi
komisija, ki jo imenuje predstojnik (v nadaljevanju: komisija).

4. člen
Predstojnik uvede postopek, če rezultati dela, ki jih

delavec izkazuje v daljšem obdobju, nakazujejo na obstoj
dejstev iz drugega odstavka 23. člena zakona o delavcih v
državnih organih.

Daljše obdobje iz prejšnjega odstavka je obdobje naj-
manj štirih mesecev pred uvedbo postopka, ko je bil dela-
vec prisoten na delu.

V času poskusnega dela in pripravništva ni mogoče
ugotavljati dejstev, ki dokazujejo neprimernost za delo.

5. člen
Postopek se uvede s pisnim sklepom, s katerim pred-

stojnik imenuje tudi predsednika in dva člana komisije. Dva
člana komisije morata imeti najmanj enako ali višjo izobraz-
bo iste smeri kot delavec, zoper katerega je uveden posto-
pek, najmanj eden izmed imenovanih pa mora biti univerzi-
tetni diplomirani pravnik. Najmanj en član komisije mora biti
zaposlen v organu, v katerem je zaposlen delavec, zoper
katerega je uveden postopek.

Pisni sklep o uvedbi postopka mora biti obrazložen z
razlogi, ki utemeljujejo uvedbo postopka.

Pisni sklep o uvedbi postopka se vroči delavcu, pred-
sedniku in članoma komisije ter reprezentativnemu sindi-
katu.

6. člen
Vodja notranje organizacijske enote je dolžan zbrati

vse podatke, ki kažejo na obstoj dejstev, ki dokazujejo ne-
primernost za delo, ter komisiji predložiti dokumentacijo, ki
ta dejstva dokazuje.

Predstojnik mora delavcu, njegovemu pooblaščencu in
komisiji zagotoviti vse podatke in vpogled v dokumentacijo,
na podlagi katere je uvedel postopek.
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III. DELO KOMISIJE

7. člen
Komisija je pri svojem delu samostojna.
Pri svojem delu komisija uporablja določbe zakona o

splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00).

O vprašanjih, o katerih se po zakonu o splošnem uprav-
nem postopku odloča s sklepom, odloča predsednik komi-
sije.

8. člen
Za razjasnitev dejanskega stanja komisija opravi ustno

obravnavo, na kateri morajo biti prisotni neposredno nadre-
jeni, predsednik in oba člana komisije. Ustna obravnava ni
javna, razen če delavec izrecno zahteva, da mora biti obrav-
nava javna.

Na ustno obravnavo se vabi delavca, zoper katerega
teče postopek. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka
se na zahtevo delavca na ustno obravnavo kot javnost vabi
predstavnika reprezentativnega sindikata.

Povabljeni delavec se na ustni obravnavi lahko zago-
varja osebno, po odvetniku, drugem pooblaščencu ali pred-
stavniku reprezentativnega sindikata, lahko pa komisiji pre-
dloži tudi pisni zagovor do dneva, ko je razpisana ustna
obravnava.

9. člen
Ustno obravnavo razpiše predsednik komisije. Med vro-

čitvijo pisnega vabila na ustno obravnavo in razpisano ustno
obravnavo mora preteči najmanj 8 dni.

V pisnem vabilu na ustno obravnavo mora biti navede-
no, da se povabljeni delavec lahko zagovarja na načine iz
tretjega odstavka 8. člena te uredbe. Povabljenega delavca
je potrebno prav tako opozoriti na posledice, ki nastanejo,
če se ne bi zagovarjal na načine iz tretjega odstavka 8. člena
te uredbe.

10. člen
O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik.
Zapisnik piše član komisije, ki ga določi predsednik

komisije. Zapisnik podpišejo vsi sodelujoči na ustni obrav-
navi.

11. člen
Po opravljenem ugotovitvenem postopku izda komisija

pisno poročilo, ki ga podpišejo predsednik in oba člana
komisije.

Pisno poročilo mora vsebovati oceno o primernosti
delavca za opravljanje dela z vidika razlogov iz drugega
odstavka 23. člena zakona o delavcih v državnih organih in
utemeljitev podane ocene.

12. člen
Predsednik in člana komisije so odgovorni za celovi-

tost, pravilnost in strokovnost pisnega poročila.
Ocena iz drugega odstavka prejšnjega člena se določi

z večino glasov. Ločeno mnenje se mora zapisati in posebej
utemeljiti.

13. člen
Če se delavec ni udeležil ustne obravnave, komisija

lahko izda pisno poročilo samo pod naslednjimi pogoji:
– da je bil delavec pravilno vabljen in v vabilu opozorjen

na posledice neudeležbe, za odsotnost pa nima upravičenih
razlogov, in

– da je bil delavec v vabilu opozorjen na možnost pi-
snega zagovora, pa brez upravičenih razlogov komisiji do
izdaje poročila ni predložil pisnega zagovora.

Delavec ima pravico predlagati vrnitev v prejšnje stanje
pod pogoji, določenimi z zakonom o splošnem upravnem
postopku.

14. člen
Predsednik komisije mora poslati predstojniku pisno

poročilo najkasneje v roku 45 dni od dneva imenovanja
komisije.

Če pisno poročilo ni celovito ali ni zadosti utemeljeno,
ga mora komisija na zahtevo predstojnika dopolniti najka-
sneje v roku 10 dni od dneva prejema zahteve.

15. člen
Predstojnik pošlje pisno končno poročilo delavcu in

reprezentativnemu sindikatu.
Če je iz ocene o primernosti delavca razvidno, da ne

obstajajo zakonski razlogi za ugotovitev, da delavec po de-
lovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje
dela, izda predstojnik sklep o ustavitvi postopka.

IV. SEZNAM

16. člen
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije (v nadalje-

vanju: kadrovska služba vlade) vodi seznam oseb, ki lahko
kot predsedniki in člani komisije sodelujejo pri ugotavljanju
dejstev, ki dokazujejo neprimernost, v drugem organu.

Seznam iz prejšnjega odstavka se vzpostavi na podlagi
podatkov, ki jih sporočijo predstojniki organov državne upra-
ve. Podatki zajemajo ime in priimek, naziv, vrsto in stopnjo
izobrazbe, delovne izkušnje in delovno mesto delavca. Pred-
stojnik sporoči podatke hkrati s soglasjem, da je lahko dela-
vec imenovan za člana komisije v drugem organu državne
uprave.

Podatke iz prejšnjega člena lahko kadrovski službi vla-
de sporočajo tudi predstojniki uprav lokalnih skupnosti.

Na zaprosilo predstojnika sporoča kadrovska služba
vlade podatke o možnih kandidatih za predsednike in člane
komisij.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
Najkasneje v enem mesecu od uveljavitve te uredbe

sporočijo predstojniki organov državne uprave kadrovski slu-
žbi vlade podatke iz drugega odstavka 16. člena te uredbe
za najmanj pet delavcev.

18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št.130-04/2000-1
Ljubljana, dne 8. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

1135. Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka
10. člena ter na podlagi 11. člena zakona o kozmetičnih
proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za
zdravstvo

P R A V I L N I K
o sestavi kozmetičnih proizvodov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa zahteve glede sestave kozmetičnih
proizvodov, ki se nanašajo na snovi, ki jih smejo kozmetični
proizvodi vsebovati, snovi, ki so prepovedane v kozmetičnih
proizvodih in snovi za katere veljajo posebne omejitve, po-
goje glede omejitev, ter zahteve glede mikrobiološke ustrez-
nosti kozmetičnih proizvodov, ki smejo biti v prometu.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v zakonu o
kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00).

3. člen
(priloge)

Priloge, ki so sestavni del tega pravilnika in so objavlje-
ne skupaj z njim, so:

(a) Priloga I je ilustrativni seznam glede na vrste kozme-
tičnih proizvodov.

(b) Priloga II je seznam snovi, ki jih kozmetični proizvo-
di ne smejo vsebovati.

(c) Priloga III je seznam snovi, ki jih kozmetični proizvo-
di ne smejo vsebovati, razen v primeru predpisanih omejitev
in pogojev.

(d) Priloga IV je seznam barvil, ki jih kozmetični proizvo-
di lahko vsebujejo.

(e) Priloga V je seznam snovi, ki so izključene iz predpi-
sov o kozmetičnih proizvodih.

(f) Priloga VI je seznam konzervansov, ki so dovoljenih
v kozmetičnih proizvodih.

(g) Priloga VII je seznam ultravijoličnih filtrov (v nadalj-
njem besedilu: UV filtri), ki so dovoljeni v kozmetičnih proiz-
vodih.

(h) Priloga VIII je grafični simbol.

4. člen
(vrste kozmetičnih proizvodov)

Vrste kozmetičnih proizvodov so določene v Prilogi I
tega pravilnika.

II. PREPOVEDI IN OMEJITVE GLEDE SESTAVE
KOZMETIČNIH PROIZVODOV

5. člen
(prepovedi)

Kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati snovi, ki so
navedene v Prilogi II tega pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko snovi iz Priloge
II uporabljajo kot pomožne snovi v proizvodnji kozmetičnih

proizvodov, če se jih med izdelavo odstrani iz kozmetičnega
proizvoda popolnoma ali v takšni meri, da so v njem vsebo-
vani le kot tehnološko neizogibni ostanki ter da ob tem
kozmetični proizvod ne predstavlja nevarnosti za človekovo
zdravje.

6. člen
(omejitve)

Kozmetični proizvodi morajo biti izdelani in dani v pro-
met v skladu z omejitvami in pogoji glede vsebnosti, čistote
in drugimi zahtevami iz Priloge III tega pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek, omejitve, pogoji in dru-
ge zahteve za snovi iz Priloge III ne veljajo, če se uporabljajo
kot pomožne snovi v skladu z drugim odstavkom prejšnjega
člena.

7. člen
(barvila)

Pri proizvodnji kozmetičnih proizvodov je dovoljeno upo-
rabljati le barvila, ki so navedena v Prilogi IV tega pravilnika.

Kozmetični proizvodi morajo biti izdelani in dani v pro-
met v skladu z omejitvami in pogoji glede vsebnosti, čistote
in drugimi zahtevami iz Priloge IV.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za kozmetične
proizvode, ki vsebujejo barvila, namenjena izključno za bar-
vanje las.

8. člen
(konzervansi)

Pri proizvodnji kozmetičnih proizvodov je dovoljeno upo-
rabljati le konzervanse, navedene v Prilogi VI tega pravilnika.

Kozmetični proizvodi morajo biti izdelani in dani v pro-
met v skladu z omejitvami in pogoji glede vsebnosti, čistote
in drugimi zahtevami iz Priloge VI.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko snovi iz Priloge
VI označene z znakom (+), uporabljajo v kozmetičnih proiz-
vodih v drugih koncentracijah kot določa Priloga VI, če se ne
uporabljajo kot konzervansi, temveč kot snovi za druge na-
mene, ki so razvidni iz označitve proizvodov (npr. deodoranti
v milih ali snovi proti prhljaju v šamponu).

9. člen
(UV filtri)

Pri proizvodnji kozmetičnih proizvodov je dovoljeno upo-
rabljati le UV filtre, ki so navedeni v Prilogi VII tega pravilnika.

Kozmetični proizvodi, ki vsebujejo UV filtre in se upo-
rabljajo za zaščito kože pred ultravijoličnimi žarki, morajo
izpolnjevati pogoje, zahteve in omejitve iz Priloge VII.

Določba iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na UV
filtre, ki so dodani kozmetičnemu proizvodu zaradi njegove
zaščite pred ultravijoličnimi žarki.

III. MIKROBIOLOŠKE ZAHTEVE ZA KOZMETIČNE
PROIZVODE

10. člen
(mikrobiološka ustreznost)

Kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati naslednjih
mikroorganizmov:

– Pseudomonas aeruginosa,
– Staphylococcus aureus,
– Candida albicans
v 0,1 g ali v 0,1 ml.
Kozmetični proizvodi za nego otrok mlajših od treh let

ali za nego kože v območju oči, ne smejo vsebovati mikroor-
ganizmov iz prejšnjega odstavka v 0,5 g ali 0,5 ml.
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V kozmetičnih proizvodih skupno število živih aerobnih
mezofilnih mikroorganizmov v 1 g ali v 1 ml kozmetičnega
proizvoda ne sme biti večje kot 1000.

Ne glede na prejšnji odstavek skupno število živih aero-
bnih mezofilnih mikroorganizmov v 1 g ali v 1 ml kozmetične-
ga proizvoda, ki je namenjen za nego otrok mlajših od treh
let ali za nego kože v območju oči, ne sme biti večje kot
500.

IV. KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-6/01
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo

Priloga I

ILUSTRATIVNI SEZNAM GLEDE NA VRSTE
KOZMETIČNIH PROIZVODOV

– Kreme, emulzije, losjoni, geli in olja za kožo (roke,
obraz, noge itd.)

– Obrazne maske (razen proizvodov za “peeling”)
– Obarvane podlage (tekoče, poltrdne, praškaste)
– Pudri za ličenje, pudri za nego po kopanju, pudri za

higieno telesa itd.
– Toaletna mila, dezodorantna mila itd.
– Parfumi, toaletne vodice in kolonjska voda
– Proizvodi za kopeli in prhanje (soli, pene, olja, geli

itd.)
– Depilatorji
– Dezodoranti in antiperspiranti (sredstva proti potenju)

Priloga II

SEZNAM SNOVI, KI JIH KOZMETIČNI PROIZVODI
NE SMEJO VSEBOVATI

V tej prilogi so navedena imena snovi (stolpec b). V
določenih primerih je za eno snov navedeno več kot samo
eno ime. To drugo ime je navedeno v oklepaju poleg prvega
imena (npr. klofenotan po INN poimenovanju ima poleg tudi
ime DDT glede na poimenovanje ISO). V nekaterih primerih
je podano ime za skupino snovi. V tem primeru so vključeni
vsi predstavniki skupine snovi ne glede na to, da je posa-
mezno ime iz skupine posebej navedeno (npr. holinove soli
in estri holina, kjer je poleg naveden holinov klorid).

Številka v stolpcu a predstavlja zaporedno številko iz
evropskega seznama (direktiva 76/768/EEC z njenimi do-
polnitvami). V stolpcu c so navedene številke CAS, kjer pa
ne obstajajo, je samo znak ~.

– Proizvodi za nego las:
– barve in belila za lase
– proizvodi za kodranje (ondulacijo), ravnanje in fik-

siranje las,
– lasni utrjevalci
– proizvodi za pranje las (losjoni, suhi šamponi, šam-

poni)
– lasni regeneratorji (losjoni, kreme, olja)
– proizvodi za oblikovanje pričeske (losjoni, laki, bri-

ljantine)
– Proizvodi za britje (kreme, pene, losjoni itd.)
– Proizvodi za ličenje in odstranjevanje ličila z obraza in

oči
– Proizvodi za nanašanje na ustnice
– Proizvodi za nego zob in ustne votline
– Proizvodi za nego in barvanje nohtov
– Proizvodi za zunanjo intimno higieno
– Proizvodi za sončenje
– Proizvodi za porjavitev brez sončenja
– Proizvodi za beljenje kože
– Proizvodi za nego kože, ki kaže znake staranja
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Priloga III – 1. DEL

SEZNAM SNOVI, KI JIH KOZMETIČNI PROIZVODI NE SMEJO VSEBOVATI, RAZEN V PRIMERU PREDPISANIH
OMEJITEV IN POGOJEV
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Priloga III – 2. DEL

SEZNAM SNOVI, KI SO ZAČASNO DOVOLJENE
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Priloga IV – 1. DEL

SEZNAM BARVIL, KI JIH KOZMETIČNI PROIZVODI
LAHKO VSEBUJEJO (1)

Področje uporabe:
1. Barvila dovoljena v vseh kozmetičnih proizvodih
2. Barvila dovoljena v vseh kozmetičnih proizvodih razen tistih, ki so namenjeni uporabi v bližini oči, posebno v ličilu za

oči in odstranjevalcu ličila za oči
3. Barvila dovoljena izključno v kozmetičnih proizvodih, ki niso namenjeni, da pridejo v stik s sluznico
4. Barvila dovoljena izključno v kozmetičnih proizvodih, ki so namenjeni samo kratkotrajnemu stiku s kožo
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Priloga IV – 2. DEL

SEZNAM BARVIL, KI SO ZAČASNO DOVOLJENI ZA UPORABO V KOZMETIČNIH PROIZVODIH (1)

Področje uporabe:
1. Barvila dovoljena v vseh kozmetičnih proizvodih
2. Barvila dovoljena v vseh kozmetičnih proizvodih razen tistih, ki so namenjeni uporabi v bližini oči, posebno v ličilu za

oči in odstranjevalcu ličila za oči
3. Barvila dovoljena izključno v kozmetičnih proizvodih, ki niso namenjeni, da pridejo v stik s sluznico
4. Barvila dovoljena izključno v kozmetičnih proizvodih, ki so namenjeni samo kratkotrajnemu stiku s kožo
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Priloga V

SEZNAM SNOVI, KI SO IZKLJUČENE IZ PREDPISOV O KOZMETIČNIH PROIZVODIH

Stroncij in njegove zmesi, razen naslednjih:
– stroncijevega laktata, stroncijevega nitrata in stroncijevega polikarboksilata, ki so zajeti v Prilogi II,
– stroncijevega sulfida, stroncijevega klorida, stroncijevega acetata, stroncijevega hidroksida, stroncijevega peroksida

pod pogoji iz 1. dela Priloge III,
– stroncijevih karminskih barvil, pigmentov in soli barvil, ki imajo referenco (3), in so zajeta v 1. delu Priloge IV.

Priloga VI – 1. DEL

SEZNAM KONZERVANSOV, KI SO DOVOLJENI
V KOZMETIČNIH PROIZVODIH

Spojine, ki so označene z znakom (+), se lahko uporabljajo v drugih koncentracijah kot so določene v koloni c, če se
uporabljajo za druge namene, ki so razvidni iz označitve proizvodov (npr. deodoranti v milih ali snovi proti prhlaju v šamponu).

Druge spojine, ki se uporabljajo pri izdelavi kozmetičnega proizvoda, prav tako lahko imajo antimikrobiološke lastnosti in
kot take pomagajo pri ohranjanju izdelkov, kot npr. mnoga esencionalna olja in nekateri alkoholi. Te spojine niso vključene v
prilogi.

Vsi končni proizvodi, ki vsebujejo formaldehid ali spojine, ki so navedene v tej prilogi in sproščajo formaldehid, morajo
biti označeni z opozorilom “Vsebuje formaldehid”, če koncentracija tega v končnem proizvodu presega 0,05 %.

Kot soli konzervansov se štejejo soli natrijevega, kalijevega, kalcijevega, magnezijevega, amonijevega kationa in
etanolamina ter kloridnega, bromidnega, sulfatnega in acetatnega aniona.

Kot estri konzervansov se štejejo metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil- in fenilester.
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Priloga VI – 2. DEL

SEZNAM KONZERVANSOV, KI SO ZAČASNO DOVOLJENI V KOZMETIČNIH PROIZVODIH
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Priloga VII

SEZNAM  UV FILTROV, KI SO DOVOLJENI V KOZMETIČNIH PROIZVODIH

Navedeni UV filtri so lahko dodani tudi ostalim kozmetičnim proizvodom v mejah in pod pogoji, ki so navedeni v tej
prilogi.

Ostali UV filtri, ki se uporabljajo v kozmetičnih proizvodih samo za namen zaščite samega kozmetičnega proizvoda pred
UV žarki, niso vključeni v ta seznama.

1. DEL
Seznam dovoljenih UV filtrov, ki jih kozmetični proizvodi lahko vsebujejo
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Priloga VII – 2. DEL

SEZNAM  UV FILTROV, KI SO ZAČASNO DOVOLJENI V KOZMETIČNIH PROIZVODIH
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Priloga VIII

1136. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja
kozmetičnih proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena zakona o ko-
zmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja mini-
ster za zdravstvo

P R A V I L N I K
o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih

proizvodov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vsebino in način označevanja ko-
zmetičnih proizvodov, ki smejo biti v prometu v Republiki
Sloveniji.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. C.I. pomeni številko barvnega indeksa.
2. INN pomeni mednarodno nelastniško ime, ki ga pri-

poroča svetovna zdravstvena organizacija.
3. IUPAC pomeni mednarodno združenje za čisto in

uporabno kemijo.
4. CAS in EINECS imata enak pomen kot v zakonu o

kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99).
5. INCI pomeni mednarodno poimenovanje sestavin

kozmetičnih proizvodov prvič objavljenih v Uradnem listu EU
L 132 z dne 8. 5. 1996, ter v nadaljnjih dopolnitvah.

6. Označevanje pomeni zagotovitev informacije o ko-
zmetičnem proizvodu na neizbrisen, razumljiv, nedvoumen,
čitljiv in jasno viden način v skladu s tem pravilnikom.

Označbe na kozmetičnem proizvodu morajo biti v
slovenskem jeziku, na dobro vidnem mestu embalaže, in
ne smejo biti prekrite z drugim besednim ali slikovnim
materialom.

3. člen
(priloge)

Priloge, ki se uporabljajo v tem pravilniku, so sestavni
del pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov.

II. DOSEGLJIVOST PODATKOV O KOZMETIČNEM
PROIZVODU

4. člen
(podatki o kozmetičnem proizvodu)

Proizvajalec, ki daje kozmetični proizvod v promet, mo-
ra imeti na naslovu oziroma sedežu, dostopne podatke o
kozmetičnem proizvodu v slovenskem ali angleškem jeziku v
skladu z 12. členom zakona o kozmetičnih proizvodih (Ura-
dni list RS, št. 66/00).

Če se proizvod proizvaja v več krajih v Republiki Slove-
niji ali v več krajih v Evropski uniji, lahko proizvajalec določi
samo en kraj, kjer so dosegljivi podatki o kozmetičnem
proizvodu. Ime kraja in naslov, kjer so dosegljivi podatki o
proizvodu, mora biti v primeru, da je navedenih več krajev
proizvodnje, podčrtan.

III. OZNAČEVANJE KOZMETIČNIH PROIZVODOV

5. člen
(označevanje kozmetičnih proizvodov)

Kozmetične proizvode je dovoljeno dati v promet le, če
so na notranji in zunanji embalaži navedeni naslednji podatki:

– ime ali znak ter naslov oziroma sedež proizvajalca, ki
daje kozmetični proizvod v promet in državo porekla; dovo-
ljeni so podatki v skrajšani obliki, če je podjetje mogoče
razpoznati iz okrajšave,

– namen uporabe proizvoda, če ni namen uporabe
proizvoda razviden iz proizvoda samega (npr. v primeru toa-
letnega mila je uporaba razvidna, v primeru vodice za po
britju namen uporabe iz proizvoda samega ni razviden),

– seznam kozmetičnih sestavin v skladu s 7. členom
tega pravilnika,

– datum proizvodnje,
– rok trajanja, če ima kozmetični proizvod rok trajanja

30 mesecev ali manj.
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Rok trajanja je treba navesti z besedami “uporaben
najmanj do...”, kjer datum vključuje navedbo meseca, po-
tem pa leta ali opozoriti, kje na embalaži je naveden datum.
Poleg navedbe datuma je v primerih, da je navedeni rok
trajanja kozmetičnega proizvoda zagotovljen le ob upošteva-
nju določenih pogojev shranjevanja, treba na to ustrezno
opozoriti.

– deklarirana vsebina kozmetičnega proizvoda v času
pakiranja, izražena kot masa ali prostornina,

– serijska številka proizvodnje, ali v primeru, da proiz-
vod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo
proizvoda,

– podatki glede določenih snovi, ki jih etiketa proizvo-
da mora obvezno vsebovati ter so navedeni v rubriki f (Pogoji
uporabe in opozorila, ki morajo biti napisana na etiketi)
Priloge III in v rubriki e (Pogoji uporabe in opozorila, ki
morajo biti napisana na etiketi) Prilog VI in VII,

– drugi posebni pogoji uporabe in opozorila pri določe-
nih kozmetičnih proizvodih, vključno s proizvodi za poklicno
uporabo, pri katerih so takšni podatki potrebni, da ne bi
prišlo do škodljivega vpliva na človekovo zdravje.

6. člen
(izjeme)

Ne glede na določbe prejšnjega člena se podatki pri
kozmetičnem proizvodu, ki nima zunanje embalaže, navede-
jo samo na obstoječi embalaži.

Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mo-
goče navesti na notranji embalaži, jih je treba navesti na
priloženem listku, etiketi, na papirnem traku oziroma kartici.
V tem primeru mora potrošnika na podatke o teh sestavinah
opozarjati na zunanji embalaži navedeno skrajšano opozori-
lo ali grafični simbol, ponazorjen v Prilogi VIII (v nadaljnjem
besedilu: grafični simbol).

Če zaradi majhne velikosti ali oblike (npr. toaletna mila
brez zunanjega pakiranja ali majhni kozmetični proizvodi
namenjeni kopelim-kroglice) to ni mogoče, je treba ta poda-
tek o sestavinah navesti na listku v neposredni bližini ponu-
jenih proizvodov. Kadar je kozmetični proizvod namenjen
poklicni uporabi, je treba to izrecno navesti ter določiti način
njegove prodaje, da se zagotovi njegova varnost v skladu s
5. členom zakona o kozmetičnih proizvodih.

Čeprav se navajanje roka trajanja zahteva le kadar je ta
krajši od 30 mesecev, proizvajalec lahko navede rok trajanja
tudi v primeru, ko je daljši od 30 mesecev. V tem primeru se
rok trajanja navede na naslednji način: “rok” trajanja: xx
mesecev/let od datuma “proizvodnje” in navede kje na em-
balaži se nahaja datum proizvodnje.

Ne glede na šesto alineo prejšnjega člena ni treba
navesti vsebine pri embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov
ali pet mililitrov, za brezplačne vzorce in zavojčke za enkrat-
no uporabo; za predpakirane proizvode, ki se običajno pro-
dajajo kot komplet proizvodov, pri katerih podrobnosti o
masi ali prostornini niso pomembne oziroma, če je na emba-
laži navedeno število kosov. Teh podatkov ni treba navesti,
če se število kosov zlahka vidi skozi embalažo, ali če se
proizvod običajno prodaja samo posamično.

Če je označevanje iz sedme alinee prejšnjega člena
zaradi majhnih dimenzij kozmetičnih proizvodov iz praktičnih
razlogov nemogoče, je lahko oznaka iz te alinee le na zuna-
nji embalaži kozmetičnih proizvodov.

Če celotnega besedila podatkov iz sedme, osme in
devete alinee prejšnjega člena zaradi velikosti ali oblike
kozmetičnega proizvoda iz praktičnih razlogov ni možno na-
vesti na notranji in zunanji embalaži, je treba te podatke
navesti na priloženem listku, etiketi, papirnem traku oziroma
kartici, na kar se potrošnika na notranji in zunanji embalaži

opozori, bodisi s skrajšanim opozorilom ali z grafičnim sim-
bolom.

V primeru da kozmetičnih proizvodov ni mogoče ozna-
čiti na načine določene v tem členu (npr. toaletna mila brez
zunanjega pakiranja ali majhni kozmetični proizvodi name-
njeni kopelim-kroglice), je treba potrošnika opozoriti s pose-
bnim napisom oziroma z grafičnim simbolom, da se podatki
nahajajo na vidnem mestu v neposredni bližini ponujenih
proizvodov.

7. člen
(označevanje sestavin)

Pred vsakim seznamom sestavin v kozmetičnem proiz-
vodu je treba navesti besedi SESTAVINE – INGREDIENTS
ali INGREDIENTS – SESTAVINE.

Sestavine je treba navesti z njihovimi imeni INCI. Če
ime INCI ne obstaja, je treba navesti kemijsko ime, ime
določeno po Evropski farmakopeji, mednarodno nelastni-
ško ime INN, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organi-
zacija ali drugo ime oziroma številko, ki omogoča identiteto
sestavine (CAS, IUPAC, EINECS ali številka barvnega in-
deksa).

Parfume in aromatične sestave ter njihove vhodne su-
rovine je treba označiti z besedo “PARFUM” ali “AROMA”.

Če se dajo v promet dekorativni proizvodi v obliki pale-
te proizvodov v različnih barvnih odtenkih, ki so namenjeni
barvanju ali olepšanju kože, las ali nohtov, se lahko pri
posameznih proizvodih skupaj navedejo vsa barvila, ki se jih
uporablja v paleti, če se barvila našteje neposredno za zna-
kom [ +/-...] ali za besedama “lahko vsebuje”.

Sestavine je treba navesti po padajočem vrstnem redu
glede na njihov odstotek v kozmetičnem proizvodu, začenši
z najvišjim odstotkom posamezne kozmetične sestavine.
Odstotek sestavine je določen glede na čas, ko je bila
sestavina dodana kozmetičnemu proizvodu. Sestavine z vse-
bnostjo natanko 1% se navede takoj za navedbo sestavin z
vsebnostjo več kot 1%. Sestavine z vsebnostjo do 1% v
proizvodu je možno navesti v poljubnem vrstnem redu, in to
neposredno za navedbo sestavin z vsebnostjo večjo ali ena-
ko 1%. Barvila se lahko navedejo v poljubnem vrstnem redu
za ostalimi sestavinami v skladu s številko barvnega indeksa,
barvila brez številke barvnega indeksa pa z drugimi imeni, ki
so navedena v rubriki b (Generično ime) Priloge IV.

Za sestavine kozmetičnih proizvodov se ne štejejo:
– nečistote v uporabljenih vhodnih surovinah,
– pomožne snovi v smislu 10. člena zakona o kozme-

tičnih proizvodih,
– topila ali nosilne snovi za parfume in aromatične sno-

vi v količinah, ki so potrebne s tehnološkega vidika.
Označevanje sestavin se prav tako zahteva za kozme-

tične proizvode, ki so namenjeni poklicni uporabi, za vzorce
in testerje.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Kozmetični proizvodi, ki imajo notranjo in zunanjo em-

balažo, se lahko do 31. 12. 2002 označujejo v skladu s
5. členom tega pravilnika tako, da se zahteve iz 5. člena
tega pravilnika navajajo v slovenskem jeziku le na zunanji
embalaži ob smiselni uporabi sedmega odstavka 6. člena
tega pravilnika.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-

rabljati naslednji predpisi, ki so bili izdani na podlagi zakona
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o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 38/77, 11/80 in
37/88), ki so se smiselno uporabljali kot tehnični predpisi:

– odredba o pakiranju in deklariranju zobne paste (Ura-
dni list SFRJ, št. 29/85, 26/90),

– odredba o pakiranju in deklariranju šampona za umi-
vanje las (Uradni list SFRJ, št. 34/90),

– odredba o obvezni proizvodni specifikaciji za zobne
paste (Uradni list SFRJ, št. 29/85),

– odredba o obvezni proizvodni specifikaciji za šampo-
ne za umivanje las (Uradni list SFRJ, št. 29/85).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-
rabljati 101. do 115. člen pravilnika o pogojih glede zdrav-
stvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v
promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89
in 18/91).

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-14/00
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo

1137. Pravilnik o načinu vzorčenja ter metodah za
laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 20. člena zakona o kozmetičnih proizvodih
(Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o načinu vzorčenja ter metodah za laboratorijske

analize kozmetičnih proizvodov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek vzorčenja z namenom
preverjanja sestave kozmetičnih proizvodov, ter metode za
laboratorijske analize (v nadaljnjem besedilu: metode pre-
skušanja) vzorcev kozmetičnih proizvodov, ki jih opravljajo
pooblaščeni laboratoriji.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji po-
men:

1. Osnovni vzorec pomeni enoto, ki je odvzeta iz serije
kozmetičnih proizvodov, ki je v prometu.

2. Skupni vzorec pomeni skupek osnovnih vzorcev, ki
imajo isto serijsko številko proizvodnje, s katero se ugotovi,
da so bili osnovni vzorci proizvedeni v isti seriji. V primeru,
da osnovni vzorec ni proizveden v isti seriji, pomeni skupni
vzorec skupek osnovnih vzorcev, ki so bili proizvedeni v isti
proizvodni enoti v istem kraju in času proizvodnje.

3. Laboratorijski vzorec pomeni reprezentativni del sku-
pnega vzorca, ki je namenjen laboratorijskemu preskušanju.

4. Delež za preskušanje (alikvot) pomeni reprezentativ-
ni del laboratorijskega vzorca, ki je potreben za eno analizo.

5. Notranja embalaža pomeni embalažo, ki vsebuje ko-
zmetični proizvod ter ima stalni ter neposredni stik s kozme-
tičnim proizvodom.

6. Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje
seznam direktiv, ki določajo metode preskušanj in so za
potrebe tega pravilnika označene kot Priloge A, B, C, D, E,
F in G, in so na voljo v angleškem izvirniku pri Uradu za
kemikalije Republike Slovenije.

II. PREVERJANJE SESTAVE KOZMETIČNIH
PROIZVODOV

3. člen
(postopek vzorčenja kozmetičnih proizvodov)

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora kozmetičnih proiz-
vodov je potrebno zagotoviti zadostno količino laboratorij-
skega vzorca, za namen laboratorijskega preskušanja dekla-
rirane sestave. Kozmetične proizvode se vzorči z odvzemom
originalnih pakiranj, ki se jih pošlje naprej v laboratorij brez
predhodnega odpiranja.

Ne glede na prejšnji odstavek se za kozmetične proiz-
vode, ki so dani v promet v drugačni obliki kot v originalnem
pakiranju proizvajalca, določi primeren način vzorčenja na
mestu uporabe oziroma prodaje.

Število osnovnih vzorcev, ki so potrebni za pripravo
laboratorijskega vzorca, se določi glede na analizno metodo
ter glede na število preskušanj.

Osnovni vzorec se zaradi možnosti izvajanja ponovne-
ga preskušanja odvzame v treh paralelkah.

4. člen
(identifikacija vzorcev)

Vsak osnovni vzorec, ki se odvzame, mora biti označen
z naslednjimi podatki:

– datum, kraj in čas vzorčenja,
– ime inšpektorja, ki vzorči,
– ime oziroma enota inšpektorata,
– ime odgovorne osebe, prisotne pri vzorčenju,
– podatki o vzorcu,
– količina odvzetega vzorca.
Pri vsakem odvzemu vzorcev se sestavi zapisnik. Zapi-

snik mora vsebovati navedbo preskusov, ki jih je treba izve-
sti v laboratoriju.

5. člen
(shranjevanje vzorcev)

Osnovni vzorci morajo biti shranjeni v skladu z navodili
o shranjevanju oziroma v skladu z drugimi navodili, ki jih
poda proizvajalec kozmetičnega proizvoda in so sestavni del
kozmetičnega proizvoda.

V primeru, da proizvajalec ne določa posebnih navodil
za shranjevanje, morajo biti vzorci shranjeni v temnem in
suhem prostoru na temperaturi med 10 do 25 °C.

Osnovni vzorci ne smejo biti odprti pred začetkom
preskušanja.

6. člen
(laboratorijska priprava preskusnih deležev)

Posamezno preskušanje se, kjer je mogoče, opravi na
vsakem posameznem osnovnem vzorcu. V primeru, da je
količina osnovnega vzorca nezadostna za preskušanje, se
mora uporabiti minimalno število osnovnih vzorcev, ki se
morajo homogeno zmešati, da se odvzame primerni presku-
sni delež.
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Poleg splošne določbe glede laboratorijske priprave
vzorcev iz prejšnjega odstavka, je potrebno vzorce pripraviti
v skladu s postopki navedenimi v Prilogi A.

7. člen
(metode za laboratorijsko preskušanje kozmetičnih

proizvodov)
Analize inšpekcijskih vzorcev se izvajajo v skladu z

naslednjimi metodami:
(1) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični

proizvod vsebuje prosti natrijev hidroksid ali prosti kalijev
hidroksid, mora biti izveden v skladu s prvim do četrtim
odstavkom tretjega dela Priloge A.

(2) Vsak preskus s katerim se določa količina prostega
natrijevega hidroksida ali prostega kalijevega hidroksida, v
proizvodih za ravnanje las ali proizvodih za obnohtno kožico,
mora biti izveden v skladu s prvim, drugim, tretjim in petim
odstavkom tretjega dela Priloge A.

(3) Vsak preskus s katerim se določa ali proizvod za
nego las vsebuje oksalno kislino ali katero koli alkalijsko sol
oksalne kisline oziroma vsak preskus s katerim se določa
količina te snovi v proizvodu za nego las, mora biti izveden v
skladu s četrtim delom Priloge A.

(4) Vsak preskus s katerim se določa količina klorofor-
ma v zobni kremi, mora biti izveden tako kot določa peti del
Priloge A.

(5) Vsak preskus s katerim se določa količina cinkove-
ga klorida, cinkovega sulfata ali 4-hidroksibenzensulfonata,
mora biti izveden v skladu s šestim delom Priloge A, pri
čemer je potrebno upoštevati tudi enajsti odstavek sedmega
dela Priloge A.

(6) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod, ki je vsebovan v obliki aerosolnega razpršilca ali v
obliki kreme, emulzije, losjona, gela ali olja in je namenjen
za uporabo na koži, vsebuje 4-hidroksibenzensulfonsko ki-
slino, oziroma vsak preskus s katerim se določa količine te
kisline v proizvodu, mora biti izveden v skladu s sedmim
delom Priloge A.

(7) Vsak preskus s katerim se določa ali proizvod za
nego las vsebuje persulfat, bromat ali vodikov peroksid,
mora biti izveden v skladu z delom A prvega dela Priloge B.

(8) Vsak preskus s katerim se določa ali proizvod za
nego las vsebuje barijev peroksid, mora biti izveden v skladu
z delom B prvega dela Priloge B.

(9) Vsak preskus s katerim se določa količina vodiko-
vega peroksida v proizvodih za nego las, mora biti izveden v
skladu z delom C prvega dela Priloge B.

(10) Vsak preskus s katerim se določa ali barve za lase
vsebujejo oksidacijska barvila, specificirana v prvem odstav-
ku drugega dela Priloge B, oziroma vsak preskus s katerim
se določa količina takšne snovi v barvah za lase, mora biti
izveden v skladu z drugim delom Priloge B.

(11) Vsak preskus s katerim se določa prisotnost nitrita
v kozmetičnem proizvodu, ali preskus, s katerim se določa
količina te snovi v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden
v skladu s tretjim delom Priloge B.

(12) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod vsebuje prost formaldehid oziroma vsak preskus, s
katerim se določa količina te snovi v kozmetičnem proizvo-
du, mora biti izveden v skladu s četrtim delom Priloge B.

(13) Vsak preskus s katerim se določa količina resorci-
nola v šamponu ali v losjonu za lase, mora biti izveden v
skladu s petim delom priloge B.

(14) Vsak preskus s katerim se določa količina meta-
nola v povezavi z etanolom ali propan-2-olom v kozmetič-
nem proizvodu, mora biti izveden kot je določeno v petem
delu Priloge B.

(15) Vsak preskus s katerim se določa količina dikloro-
metana ali 1,1,1-trikloroetana v kozmetičnem proizvodu,
mora biti izveden v skladu s prvim do desetim odstavkom
tistega dela Priloge C, ki ima naslov “Določitev diklorometa-
na in 1,1,1- trikloroetana”.

(16) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod vsebuje kinolin-8-ol ali bis(8-hidroksi kinolin) sulfat
oziroma vsak preskus s katerim se določa količina te snovi v
kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v skladu s prvim
do devetim odstavkom tistega dela Priloge C, ki nosi naslov
“Identifikacija in določitev kinolin-8-ol in bis(8-hidroksi kino-
lin) sulfata”.

(17) Vsak preskus s katerim se določa količina amonia-
ka v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v skladu s
prvim do osmim odstavkom tistega dela Priloge C, ki nosi
naslov “Določitev amoniaka”.

(18) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod vsebuje nitrometan, oziroma vsak preskus s kate-
rim se določa količina te snovi v kozmetičnem proizvodu,
mora biti izveden v skladu s prvim do sedmim odstavkom
tistega dela Priloge C, ki nosi naslov “Identifikacija in določi-
tev nitrometana”.

(19) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvodi namenjeni za kodranje las, ravnanje las ali proizvo-
di za depilacijo vsebujejo merkaptoocetno kislino (tioglikol-
no kislino), oziroma vsak preskus s katerim se določa količi-
na takšne snovi v tovrstnih proizvodih, mora biti izveden v
skladu s 1. do 6. členom tistega dela Priloge C, ki nosi
naslov “Identifikacija in določitev merkaptoocetne kisline v
proizvodih za kodranje las, ravnanje las in proizvodih za
depilacijo”.

(20) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod vsebuje heksaklorofen (INN), mora biti izveden v
skladu s prvim do sedmim odstavkom dela A tistega dela
Priloge C, ki nosi naslov “Identifikacija in določitev heksa-
klorofena”.

(21) Vsak preskus s katerim se določa količina heksa-
klorofena (INN) v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden
v skladu s 1. do 9. členom dela B tistega dela Priloge C, ki
nosi naslov “Identifikacija in določitev heksaklorofena”.

(22) Vsak preskus s katerim se določa količina natrije-
vega tozilkloramida (INN) v kozmetičnem proizvodu, mora
biti izveden v skladu s prvim do devetim odstavkom tistega
dela Priloge C, ki nosi naslov “Kvantitativna določitev natrije-
vega tozilkloramida (INN) (kloramin-T)”.

(23) Vsak preskus s katerim se določa celotna količina
fluora v zobnih kremah, mora biti izveden v skladu s prvim do
osmim odstavkom tistega dela Priloge C, ki nosi naslov
“Določitev celotnega fluora v zobnih kremah”.

(24) Vsak preskus s katerim se določa ali kozmetični
proizvod vsebuje živosrebrove organske spojine, mora biti
izveden v skladu s prvim do četrtim odstavkom dela A tistega
dela Priloge C, ki nosi naslov “Identifikacija in določitev
živosrebrovih organskih spojin”.

(25) Vsak preskus s katerim se določa količina živosre-
brovih organskih spojin v kozmetičnih proizvodih, mora biti
izveden v skladu s prvim do sedmim odstavkom dela B
tistega dela Priloge C, ki nosi naslov “Identifikacija in določi-
tev živosrebrovih organskih spojin”.

(26) Vsak preskus s katerim se določa količina alkalij-
skih sulfidov ali zemljoalkalijskih sulfidov v kozmetičnem pro-
izvodu, mora biti izveden v skladu s prvim do osmim odstav-
kom tistega dela Priloge C, ki nosi naslov “Določitev alkalij-
skih in zemljoalkalijskih sulfidov”.

(27) Vsak preskus za identifikacijo in določitev količi-
ne glicerol 1-(4-aminobenzoata) v kozmetičnem proizvodu,
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mora biti izveden v skladu s tistim delom Priloge D, ki nosi
naslov “Identifikacija in določitev glicerol 1-(4-aminoben-
zoata)”.

(28) Vsak preskus s katerim se določa količina kloro-
butanola (INN) v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v
skladu z delom Priloge D, ki nosi naslov “Določitev klorobu-
tanola”.

(29) Vsak preskus za identifikacijo in določitev količine
kinina v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v skladu
z delom Priloge D, ki nosi naslov “Identifikacija in določitev
kinina”.

(30) Vsak preskus za določitev in identifikacijo anor-
ganskih sulfitov in hidrogen sulfitov, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge D, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev anorganskih sulfitov in hidrogen sulfitov”.

(31) Vsak preskus za identifikacijo in določitev kloratov
alkalijskih kovin v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden
v skladu s tistim delom Priloge D, ki nosi naslov “Identifikaci-
ja in določitev kloratov alkalijskih kovin”.

(32) Vsak preskus za identifikacijo in določitev natrije-
vega jodata v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge D, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev natrijevega jodata”.

(33) Vsak preskus za identifikacijo in določitev srebro-
vega nitrata v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge E, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev srebrovega nitrata v kozmetičnem proizvodu”.

(34) Vsak preskus za identifikacijo in določitev seleno-
vega disulfida v šamponih proti prhljaju, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge E, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev selenovega disulfida v šamponih proti prhljaju”.

(35) Vsak preskus za določitev topnih barijevih in to-
pnih stroncijevih pigmentov, v obliki soli ali lakov, mora biti
izveden v skladu s tistim delom Priloge E, ki nosi naslov
“Določitev topnih barijevih in stroncijevih pigmentov v obliki
soli ali lakov”.

(36) Vsak preskus za identifikacijo in določitev benzil-
nega alkohola v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge E, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev benzilnega alkohola v kozmetičnih proizvodih”.

(37) Vsak preskus za identifikacijo cirkonija in določi-
tev cirkonija, aluminija in klora v antiperspirantih, ki niso v
aerosolni obliki, mora biti izveden v skladu s tistim delom
Priloge E, ki nosi naslov “Identifikacija cirkonija in določitev
cirkonija, aluminija in klora v antiperspirantih, ki niso v aero-
solni obliki”.

(38) Vsak preskus za identifikacijo in določitev heksa-
midina, dibromoheksamidina, dibromopropamidina in klor-
heksidina v kozmetičnem proizvodu, mora biti izveden v
skladu s tistim delom Priloge E, ki nosi naslov “Identifikacija
in določitev heksamidina, dibromoheksamidina, dibromo-
propamidina in klorheksidina”.

(39) Vsak preskus za določitev in identifikacijo benzoj-
ske kisline, 4-hidroksibenzojske kisline, sorbinske kisline,
salicilne kisline in propionske kisline v kozmetičnem proiz-
vodu, mora biti izveden v skladu s tistim delom Priloge F, ki
nosi naslov “Identifikacija in določitev benzojske kisline,
4-hidroksibenzojske kisline, sorbinske kisline, salicilne kisli-
ne in propionske kisline v kozmetičnih proizvodih”.

(40) Vsak preskus za identifikacijo in določitev hidroki-
nona, hidrokinon monometiletra, hidrokinon monoetiletra in
hidrokinon monobenziletra (monobenzona) v kozmetičnem
proizvodu, mora biti izveden v skladu s tistim delom Priloge
F, ki nosi naslov “Identifikacija in določitev hidrokinona,
hidrokinon monometiletra, hidrokinon monoetiletra in hidro-
kinon monobenziletra (monobenzona) v kozmetičnih proiz-
vodih”.

(41) Vsak preskus za identifikacijo in določitev 2-fe-
noksietanola, 1-fenoksipropan-2-ola in metil, etil, propil, bu-
til in benzil 4-hidroksibenzoata v kozmetičnem proizvodu,
mora biti izveden v skladu s Prilogo G.

Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka, se za
kontrolo deklarirane sestave inšpekcijskih vzorcev lahko upo-
rabi tudi druga metoda, ki pa mora biti validirana.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-

rabljati naslednji predpisi:
– navodilo o načinu jemanja vzorcev živil in predmetov

splošne rabe za analize in superanalize, v delu, ki se nanaša
na kozmetične proizvode (Uradni list SFRJ, št. 60/78),

– pravilnik o metodah za določanje pH vrednosti, koli-
čine toksičnih kovin in nekovin v sredstvih za osebno higie-
no, negovalnih in lepotilnih sredstvih za obraz in telo in za
določanje njihove mikrobiološke neoporečnosti (Uradni list
SFRJ, št. 46/83),

– odločba o določitvi krajev, v katerih se sme opraviti
zdravstveni pregled živil in predmetov splošne rabe, ki se
uvozijo (Uradni list SFRJ, št. 20/79),

– pravilnik o pogojih, pod katerim se smejo dajati v
promet živila in predmeti splošne rabe, konservirani s seva-
njem, v delu, ki se nanaša na kozmetične proizvode (Uradni
list SFRJ, št. 68/84).

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-7/01
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo

Priloga I

SEZNAM UPOŠTEVANIH DIREKTIV EVROPSKE
SKUPNOSTI

– Priloga A Direktivo komisije št. 80/1335/EEC z dne
22. decembra 1980 in dopolnitev 87/143/EEC z dne
10. februar 1987

– Priloga B Direktivo komisije št. 82/434/EEC z dne
14. maja 1982

– Priloga C Direktivo komisije št. 83/514/EEC z dne
27. septembra 1983

– Priloga D Direktivo komisije št. 85/490/EEC z dne
11. oktobra 1985

– Priloga E Direktivo komisije št. 93/73/EEC z dne
9. septembra 1993

– Priloga F Direktivo komisije št. 95/32/EC z dne
7. julija 1995

– Priloga G Direktivo komisije št. 96/45/EC z dne
2. julija 1996
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1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ravnanju z odpadki

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) izdaja
minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o ravnanju z odpadki

1. člen
V pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.

84/98 in 45/00) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da glasi:

“Klasifikacijski seznam odpadkov (v nadaljnjem besedi-
lu: seznam odpadkov) je določen v prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika. ”.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nevarni odpadek je odpadek, ki je v seznamu odpad-

kov označen z zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka.
Nevarni odpadki so v seznamu iz prejšnjega odstavka

določeni na podlagi priloge 2A, ki je sestavni del tega pravil-
nika.

Za nevarni odpadek velja, da ima eno ali več nevarnih
lastnosti, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravil-
nika.”

3. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Odpadek se označi s klasifikacijsko številko s sezna-

ma odpadkov (v nadaljnjem besedilu: oznaka odpadka).
Nevarni odpadek se označi s klasifikacijsko številko s

seznama odpadkov in zvezdico (v nadaljnjem besedilu: oz-
naka nevarnega odpadka).

V dvomu o razvrstitvi in izbiri oznake odpadka ali nevar-
nega odpadka da mnenje o razvrstitvi in označitvi odpadka
ali nevarnega odpadka ministrstvo, pristojno za varstvo oko-
lja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi upošteva-
nja nevarnih lastnosti iz priloge 3.”.

4. člen
Priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novo prilogo 1,

ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
V prilogi 3 se v Tabeli: nevarne lastnosti odpadkov

besedilo pri nevarnih lastnostih od H3-B do H8 in pri H10
ter H11 nadomesti z besedilom, ki se glasi:

Opis nevarne lastnosti Način določanja nevarne lastnosti

H3-B – vnetljiv odpadek Odpadek je vnetljiv, če je v tekočem stanju in je njegova temperatura vnetišča nižja ali enaka 328 K
H4 – dražljiv odpadek Odpadek je dražljiv:

– če vsebuje 10% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med dražljive snovi z oznako R41, ali
– če vsebuje 20% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med dražljive snovi z oznakami R36, R37 ali R38
po predpisih na področju kemikalij

H5 – zdravju škodljiv odpadek Odpadek je škodljiv za zdravje ljudi, če vsebuje 25% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med zdravju
škodljive snovi po predpisih na področju kemikalij

H6 – strupen odpadek Odpadek je strupen:
– če vsebuje 0,1% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med zelo strupene, ali
– če vsebuje 3% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med strupene po predpisih na področju kemikalij

H7 – rakotvoren odpadek Odpadek je rakotvoren:
– če vsebuje 0,1% ali več ene od snovi, ki so razvrščene med rakotvorne snovi prve ali druge kategorije, ali
– če vsebuje 1% ali več ene od snovi, ki so razvrščene med rakotvorne snovi tretje kategorije po predpisih na
področju kemikalij

H8 – jedek odpadek Odpadek je jedek:
– če vsebuje 1% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med jedke snovi z oznako R35, ali
– če vsebuje 5% ali več ene ali več snovi, ki so razvrščene med jedke snovi z oznako R34 po predpisih
na področju kemikalij

H10 – za reprodukcijo strupen Odpadek je za reprodukcijo strupen:
odpadek – če vsebuje 0,5% ali več ene od snovi, ki so razvrščene v prvo ali drugo kategorijo snovi z oznako R60

ali R61, ali
– če vsebuje 5% ali več ene od snovi, ki so razvrščene v tretjo kategorijo snovi z oznako R62 ali R63
po predpisih na področju kemikalij

H11 – mutagen odpadek Odpadek je mutagen:
– če vsebuje 0,1% ali več ene od snovi, ki so razvrščene v prvo ali drugo kategorijo snovi z oznako R46, ali
– če vsebuje 1% ali več ene od snovi, ki so razvrščene v tretjo kategorijo snovi z oznako R40 po predpisih
na področju kemikalij.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11-4/01
Ljubljana, dne 7. marca 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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Priloga 1

SEZNAM ODPADKOV

Uvodne opombe
1. Posamezne vrste odpadkov so v seznamu določene

s šestmestno klasifikacijsko številko (oznaka odpadka) in
ustrezno dvomestno klasifikacijsko številko skupine ter štiri-
mestno klasifikacijsko številko podskupine. Posamezne vr-
ste nevarnih odpadkov so v seznamu določene s šestme-
stno klasifikacijsko številko in zvezdico (oznaka nevarnega
odpadka).

2. Odpadek se razvrsti in označi na naslednji način:
– najprej se ugotovi vir nastanka odpadka v skupinah

01 do 12 ali 17 do 20 in določi ustrezna šestmesečna
klasifikacijska številka odpadka (pri čemer se ne upošteva
klasifikacijskih številk v teh skupinah, ki se končajo z 99).
Upoštevati je treba, da se lahko posamezna proizvodna
enota kot vir nastanka odpadkov razvrsti v več različnih
skupin; tako lahko na primer proizvajalec avtomobilov v odvi-
snosti od različnih faz postopka proizvodnje identificira svoje
odpadke na seznamu v skupini 12 (odpadki iz mehanskih
postopkov oblikovanja in površinske obdelave kovin), skupi-
ni 11 (anorganski odpadki iz obdelave in površinske zaščite
kovin) in skupini 08 (odpadki sredstev za površinsko zašči-
to);

– če se odpadka ne da razvrstiti in označiti z ustrezno
klasifikacijsko številko iz skupin 01 do 12 ali 17 do 20, se
za uvrstitev odpadka v seznam uporabi skupine 13, 14 in
15;

– če za razvrstitev odpadka ni ustrezna tudi nobena od
klasifikacijskih številk v skupinah 13, 14 in 15, je treba za
razvrstitev uporabiti skupino 16;

– če odpadek ne sodi niti v skupino 16, se ga razvrsti
in označi tako, da se uporabi klasifikacijska številka, ki se
konča z 99 (za druge tovrstne odpadke) v tistem delu sezna-
ma odpadkov, ki ustreza ugotovljenemu viru nastanka od-
padka iz prve alinee.

3. Ločeno zbrana odpadna embalaža (vključno z meša-
nicami različnih embalažnih materialov) se razvrsti v skupino
15 01 in ne v skupino 20 01.

4. Za potrebe tega seznama odpadkov je nevarna snov
katerakoli snov, ki je nevarna snov skladno z zakonom o

kemikalijah, težka kovina pa katerakoli spojina antimona,
arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, svinca, živega srebra,
niklja, selena, telurja, talija in kositra, vključno s temi kovina-
mi v kovinski obliki, če so razvrščene kot nevarne snovi.

PREGLED SKUPIN V SEZNAMU ODPADKOV

01 Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pripravi in predelavi
rudnin

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva, ribogoj-
stva in proizvodnje hrane

03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje
papirja, kartona, vlaknine, plošč in pohištva

04 Odpadki pri proizvodnji usnja, krzna in tekstilij
05 Odpadki pri rafinaciji nafte, čiščenju zemeljskega plina

in pirolizi premoga
06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov
07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov
08 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi pre-

mazov (barv, lakov, emajlov), lepil, tesnilnih mas in
tiskarskih barv

09 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
10 Anorganski odpadki iz termičnih procesov
11 Anorganski, kovine vsebujoči odpadki iz obdelave in

površinske zaščite kovin in hidrometalurgije barvnih ko-
vin

12 Odpadki iz postopkov oblikovanja in površinske obde-
lave kovin in plastike

13 Odpadna olja (razen jedilnih olj, 05 in 12)
14 Odpadki iz uporabe organskih topil (razen 07 in 08)
15 Odpadna embalaža, absorbenti, čistilne krpe, filtrirna

sredstva in zaščitne obleke, ki niso navedeni drugje
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v seznamu
17 Gradbeni odpadki in ruševine (vključno z odpadnimi

materiali pri gradnji cest)
18 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter z njima poveza-

nih raziskav (brez odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki
ne izvirajo iz neposredne zdravstvene nege)

19 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za
čiščenje odpadne vode in objektov vodooskrbe

20 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industri-
je, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno
zbranimi frakcijami

KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV

Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

01 ODPADKI PRI RAZISKOVANJU, PRIDOBIVANJU IN PREDELAVI MINERALNIH SUROVIN

01 01 Odpadki pri pridobivanju mineralnih surovin
01 01 01 odpadki pri pridobivanju kovinskih mineralnih surovin
01 01 02 odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin

01 03 Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi kovinskih mineralnih surovin
01 03 04* kisla jalovina pri predelavi kovinskih sulfidov
01 03 05* druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi
01 03 06 jalovina, ki ni zajeta v 01 03 04 in 01 03 05
01 03 07* drugi odpadki pri fizikalni in kemični predelavi kovinskih mineralnih surovin, ki vsebujejo nevarne snovi
01 03 08 prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 03 07
01 03 09 rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni zajeto v 01 03 07
01 03 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

01 04 Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi nekovinskih mineralnih surovin
01 04 07* odpadki pri fizikalni in kemični predelavi nekovinskih mineralnih surovin, ki vsebujejo nevarne snovi
01 04 08 odpadni gramoz in drobir, ki nista zajeta v 01 04 07
01 04 09 odpadni peski in gline
01 04 10 prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 07
01 04 11 odpadki pri predelavi kalijeve in kamene soli, ki niso zajeti v 01 04 07
01 04 12 jalovina in drugi odpadki pri pranju in odbiranju mineralnih surovin, ki niso zajeti v 01 04 07 in 01 04 11
01 04 13 odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso zajeti v 01 04 07
01 04 99 drugi tovrstni odpadki

01 05 Mulji in drugi odpadki pri vrtanju
01 05 04 mulji1) in odpadki iz vodnega vrtanja
01 05 05* mulji1) in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja
01 05 06* mulji1) in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi
01 05 07 mulji1) in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06
01 05 08 mulji1) in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso zajeti v 01 05 05 in 01 05 06
01 05 99 drugi tovrstni odpadki

02 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, LOVA, RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA IN PROIZVODNJE HRANE

02 01 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva in ribogojstva
02 01 01 mulji1) pri pranju in čiščenju
02 01 02 odpadna živalska tkiva
02 01 03 odpadna rastlinska tkiva
02 01 04 odpadna plastika (razen embalaže)
02 01 06 živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo) in ločeno zbrane odplake, obdelane izven kraja

nastanka
02 01 07 odpadki pri izkoriščanju gozdov
02 01 08* agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
02 01 09 agrokemični odpadki, ki niso zajeti v 02 01 08
02 01 10 odpadne kovine
02 01 99 drugi tovrstni odpadki

02 02 Odpadki pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora
02 02 01 mulji1) pri pranju in čiščenju
02 02 02 odpadna živalska tkiva
02 02 03 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 02 04 mulji1) iz čiščenja odpadne vode
02 02 99 drugi tovrstni odpadki

02 03 Odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave in tobaka; odpadki pri
konzerviranju sadja in vrtnin

02 03 01 mulji1) pri pranju, čiščenju, lupljenju, centrifugiranju in ločevanju
02 03 02 odpadni konzervansi
02 03 03 odpadki iz ekstrakcij s topili
02 03 04 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 03 05 mulji1) iz čiščenja odpadne vode
02 03 99 drugi tovrstni odpadki

02 04 Odpadki pri proizvodnji sladkorja
02 04 01 zemljina, ki ostane pri pranju in čiščenju sladkorne pese
02 04 02 onesnaženi kalcijev karbonat (saturacijski mulj)
02 04 03 mulji1) iz čiščenja odpadne vode
02 04 99 drugi tovrstni odpadki

02 05 Odpadki pri proizvodnji mlečnih izdelkov
02 05 01 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 05 02 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 05 99 drugi tovrstni odpadki

02 06 Odpadki iz pekarn in slaščičarn
02 06 01 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 06 02 odpadni konzervansi
02 06 03 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 06 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

02 07 Odpadki pri proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)
02 07 01 odpadki pri pranju, čiščenju in mehanskem drobljenju surovin
02 07 02 odpadki pri destilaciji žganih pijač
02 07 03 odpadki kemijske obdelave
02 07 04 snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
02 07 05 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
02 07 99 drugi tovrstni odpadki

03 ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA IN PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, VLAKNINE,
PLOŠČ IN POHIŠTVA

03 01 Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva
03 01 01 odpada skorja (lubje) in pluta
03 01 04* žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi
03 01 05 žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso zajeti v 03 01 04
03 01 99 drugi tovrstni odpadki

03 02 Odpadna sredstva za zaščito lesa
03 02 01* nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 02* klorirana organska sredstva za zaščito lesa
03 02 03* organokovinska sredstva za zaščito lesa
03 02 04* anorganska sredstva za zaščito lesa
03 02 05* druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi
03 02 99 druga sredstva za zaščito lesa

03 03 Odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloze, papirja in kartona
03 03 01 lubje in les
03 03 02 usedline in mulji1) zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)
03 03 05 mulji1) tiskarskih barv pri recikliranju papirja (deinking)
03 03 07 odpadki pri predelavi starega papirja in kartona (rejekt)
03 03 08 odpadki pri sortiranju papirja in kartona, namenjenih za recikliranje
03 03 09 odpadni apneni mulji1)

03 03 10 mulji1), ki vsebujejo vlakna, polnila in premaze, ter odpadna vlakna pri mehanski separaciji
03 03 11 mulji1), ki nastajajo pri obdelavi odplak na kraju nastanka in niso zajeti v 03 03 10
03 03 99 drugi tovrstni odpadki

04 ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ

04 01 Odpadki pri proizvodnji usnja in krzna
04 01 01 mezdra in odpadni luženi cepljenec
04 01 02 odpadki pri luženju
04 01 03* odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju (vsebujejo topila, brez tekoče faze)
04 01 04 strojilna kopel, ki vsebuje krom
04 01 05 strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma
04 01 06 mulji1), zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo krom
04 01 07 mulji1), zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju nastaka, ki ne vsebujejo kroma
04 01 08 odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, brusilni prah)
04 01 09 odpadki iz dodelave krzna in usnja
04 01 99 drugi tovrstni odpadki

04 02 Odpadki pri proizvodnji tekstilij
04 02 09 odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek)
04 02 14* odpadki iz plemenitenja in dodelave, ki vsebujejo organska topila
04 02 15 odpadki iz plemenitenja in dodelave, ki niso zajeti v 04 02 14
04 02 16* barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi
04 02 17 barvila in pigmenti, ki niso zajeti v 04 02 16
04 02 19* mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi
04 02 20 mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki niso zajeti v 04 02 19
04 02 21 odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
04 02 22 odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken
04 02 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

05 ODPADKI PRI RAFINACIJI NAFTE, ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZI PREMOGA

05 01 Oljni mulji1) in trdni odpadki
05 01 02* mulji1) iz razsoljevanja
05 01 03* mulji1) z dna rezervoarjev
05 01 04* kisli alkilni mulji1)

05 01 05* odpadki pri razlitju olj
05 01 06* mulji1) iz tehnoloških postopkov in vzdrževanja naprav
05 01 07* kisli katran
05 01 08* drugi katrani
05 01 09* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
05 01 10 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajete v 05 01 09
05 01 11* odpadki pri čiščenju goriv z bazami
05 01 12* olja, ki vsebujejo kisline
05 01 13 mulji1) iz priprave kotlovne vode
05 01 14 odpadki iz hladilnih kolon
05 01 15* izrabljene filtrirne zemlje
05 01 16 odpadki, ki vsebujejo žveplo in nastajajo pri razžveplanju naftnih derivatov
05 01 17 asfalt
05 01 99 drugi tovrstni odpadki

05 06 Odpadki pri pirolizi premoga
05 06 01* kisli katran
05 06 03* drugi katrani
05 06 04 odpadki iz hladilnih kolon
05 06 99 drugi tovrstni odpadki

05 07 Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina
05 07 01* mulji1), ki vsebujejo živo srebro
05 07 02 odpadki, ki vsebujejo žveplo
05 07 99 drugi tovrstni odpadki

06 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe kislin
06 01 01* žveplova in žveplasta kislina
06 01 02* solna kislina
06 01 03* fluorovodikova kislina
06 01 04* fosforjeva in fosforasta kislina
06 01 05* dušikova in dušikasta kislina
06 01 06* druge kisline
06 01 99 drugi tovrstni odpadki

06 02 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe baz (lugov)
06 02 01* kalcijev hidroksid
06 02 03* amoniak
06 02 04* natrijev in kalijev hidroksid
06 02 05* druge baze
06 02 99 drugi tovrstni odpadki

06 03 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe soli in njihovih raztopin
06 03 11* soli in raztopine, ki vsebujejo cianide
06 03 13* trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine
06 03 14 druge trdne soli in raztopine, ki niso zajete v 06 03 11 in 06 03 13
06 03 15* kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine
06 03 16 drugi kovinski oksidi, ki niso zajeti v 06 03 15
06 03 99 drugi tovrstni odpadki

06 04 Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso zajeti v 06 03
06 04 03* odpadki, ki vsebujejo arzen
06 04 04* odpadki, ki vsebujejo živo srebro
06 04 05* odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine
06 04 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

06 05 Mulji1) iz čiščenja odpadne vode
06 05 02* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
06 05 03 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 06 05 02

06 06 Odpadki iz kemičnih procesov pridobivanja in pretvorbe žvepla in iz procesov razžveplanja
06 06 02* odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide
06 06 03 odpadki, ki vsebujejo sulfide, ki niso zajeti v 06 06 02
06 06 99 drugi tovrstni odpadki

06 07 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe halogenov
06 07 01* elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest
06 07 02* aktivno oglje iz pridobivanja klora
06 07 03* mulj1) barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro
06 07 04* raztopine in kisline, kot je na primer kontaktna kislina
06 07 99 drugi tovrstni odpadki

06 08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe silicija in silicijevih spojin
06 08 02 odpadki, ki vsebujejo klorosilane
06 08 99 drugi tovrstni odpadki

06 09 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe fosforja
06 09 02 fosforna žlindra
06 09 03* odpadki, ki nastajajo pri reakcijah na osnovi kalcija in vsebujejo nevarne snovi
06 09 04 odpadki, ki nastajajo pri reakcijah na osnovi kalcija in niso zajeti v 06 09 03
06 09 99 drugi tovrstni odpadki

06 10 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe dušika in umetnih gnojil
06 10 02* odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
08 10 99 drugi tovrstni odpadki

06 11 Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev
06 11 01 sadra iz proizvodnje titanovega dioksida
06 11 99 drugi tovrstni odpadki

06 13 Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih procesov
06 13 01* anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za zaščito lesa
06 13 02* izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)
06 13 03 saje
06 13 04* odpadki iz predelave azbesta
06 13 05* čad
06 13 99 drugi tovrstni odpadki

07 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi osnovnih organskih kemikalij
07 01 01* vodne pralne tekočine in matične lužnice
07 01 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 01 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 01 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 01 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 01 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 01 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
07 01 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 01 11
07 01 99 drugi tovrstni odpadki

07 02 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi plastike, sintetične gume in umetnih vlaken
07 02 01* vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 02 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 02 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 02 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 02 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

07 02 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
07 02 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 02 11
07 02 13 odpadna plastika
07 02 14* odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi
07 02 15 odpadni aditivi, ki niso zajeti v 07 02 14
07 02 16 odpadki, ki vsebujejo silikone
07 02 99 drugi tovrstni odpadki

07 03 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi organskih barvil in pigmentov (razen 06 11)
07 03 01* vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 03 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 03 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 03 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 03 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 03 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 03 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi
07 03 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki niso zajeti v 07 03 11
07 03 99 drugi tovrstni odpadki

07 04 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 08 in 02 01
09) sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov

07 04 01* vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 04 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 04 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 04 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 04 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 04 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 04 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
07 04 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 04 11
07 04 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
07 04 99 drugi tovrstni odpadki

07 05 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi farmacevtskih proizvodov
07 05 01* vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 05 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 05 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 05 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 10* druge izrabljene filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 05 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
07 05 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 05 11
07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
07 05 14 trdni odpadki, ki niso zajeti v 07 05 13
07 05 99 drugi tovrstni odpadki

07 06 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in
kozmetičnih sredstev

07 06 01* vodne pralne raztopine in matične lužnice
07 06 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 06 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 06 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 06 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 06 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 06 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
07 06 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 06 11
07 06 99 drugi tovrstni odpadki

07 07 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi finih kemikalij in kemičnih izdelkov, ki niso
navedeni drugje

07 07 01* vodne pralne tekočine in matične lužnice
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07 07 03* organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 07 04* druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice
07 07 07* halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 08* drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
07 07 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti
07 07 11* mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki vsebujejo nevarne snovi
07 07 12 mulji1) iz čiščenja odpadne vode, ki niso zajeti v 07 07 11
07 07 99 drugi tovrstni odpadki

08 ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, DOBAVI IN UPORABI PREMAZOV (BARV, LAKOV, EMAJLOV),
LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV

08 01 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi, uporabi in odstranjevanju barv in lakov
08 01 11* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 12 odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 08 01 11
08 01 13* mulji1) barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 14 mulji1) barv in lakov, ki niso zajeti v 08 01 13
08 01 15* vodni mulji1) barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 16 vodni mulji1) barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 15
08 01 17* odpadki od odstranjevanja barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali nevarne snovi
08 01 18 odpadki iz odstranjevanja barv in lakov, ki niso zajeti v 08 01 17
08 01 19* vodne suspenzije barv in lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 01 20 vodne suspenzije barv in lakov, ki niso zajete v 08 01 19
08 01 21* odpadki sredstev za odstranjevanje barv in lakov
08 01 99 drugi tovrstni odpadki

08 02 Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi drugih premazov (vključno s keramičnimi
materiali)

08 02 01 odpadni praškasti premazi
08 02 02 vodni mulji1), ki vsebujejo keramične materiale
08 02 03 vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale
08 02 99 drugi tovrstni odpadki

08 03 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi tiskarskih črnil
08 03 07 vodni mulji1), ki vsebujejo tiskarske barve
08 03 08 vodne odpadne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve
08 03 12* odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi
08 03 13 odpadne tiskarske barve, ki niso zajete v 08 03 12
08 03 14* mulji1) tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi
08 03 15 mulji1) tiskarskih barv, ki niso zajeti v 08 03 14
08 03 16* odpadne raztopine od jedkanja
08 03 17* odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi
08 03 18 odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v 08 03 17
08 03 19* razpršena olja
08 03 99 drugi tovrstni odpadki

08 04 Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za
hidrofobiranje)

08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 10 odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09
08 04 11* mulji1) lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 12 mulji1) lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 11
08 04 13* vodni mulji1) lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 14 vodni mulji1) lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 13
08 04 15* vodne odpadne raztopine lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
08 04 16 vodne odpadne raztopine lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 15
08 04 17* olja smol (kolofonije)
08 04 99 drugi tovrstni odpadki

08 05 Drugi tovrstni odpadki, ki niso navedeni drugje
08 05 01* odpadni izocianati
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09 ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH

09 01 Odpadki pri fotografskih dejavnostih
09 01 01* razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi
09 01 02* razvijalci za offset plošče na vodni osnovi
09 01 03* razvijalci na osnovi organskih topil
09 01 04* fiksirne raztopine
09 01 05* belilne in belilno-fiksirne raztopine
09 01 06* odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih odpadkov
09 01 07 filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro ali srebrove spojine
09 01 08 filmi in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra ali srebrovih spojin
09 01 10 fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij
09 01 11* fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03
09 01 12 fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso zajeti v 09 01 11
09 01 13* vodne odpadne raztopine, ki nastanejo pri izboljšanju srebra na kraju dejavnosti in niso zajeti v 09 01 06
09 01 99 drugi tovrstni odpadki

10 ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

10 01 Odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav (razen 19)
10 01 01 pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu iz 10 01 04)
10 01 02 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
10 01 03 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in les
10 01 04* elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olja
10 01 05 trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin
10 01 07 mulji1) iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin
10 01 09* žveplova kislina
10 01 13* elektrofiltrski pepel iz sežiga emulzij ogljikovodikov
10 01 14* pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebuje nevarne snovi
10 01 15 pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki niso zajeti v 10 01 14
10 01 16* elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki vsebuje nevarne snovi
10 01 17 elektrofiltrski pepel iz naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki ni zajet v 10 01 16
10 01 18* odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 01 19 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 01 05, 10 01 07 in 10 01 18
10 01 20* mulji1) , ki nastanejo pri čiščenju odpadnih voda na kraju nastanka in vsebujejo nevarne snovi
10 01 21 mulji1) , ki nastanejo pri čiščenju odpadnih voda na kraju nastanka in niso zajeti v 10 01 20
10 01 22* vodni mulji1) iz čiščenja kotlov, ki vsebujejo nevarne snovi
10 01 23 vodni mulji1) iz čiščenja kotlov, ki niso zajeti v 10 01 22
10 01 24 peski iz kurišč na lebdeči sloj
10 01 25 odpadki pri skladiščenju in pripravi goriv v elektrarnah na premog
10 01 26 odpadki pri obdelavi hladilne vode
10 01 99 drugi tovrstni odpadki

10 02 Odpadki iz železarske in jeklarske industrije
10 02 01 odpadki iz predelave žlindre
10 02 02 nepredelana žlindra
10 02 07* trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
10 02 08 trdni odpadki iz obdelave odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 07
10 02 10 sprimki iz mlinov
10 02 11* odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje
10 02 12 drugi odpadki iz obdelave hladilne vode
10 02 13* mulji1) in filtrske pogače iz obdelave dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
10 02 14 mulji1) in filtrske pogače iz obdelave dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 13
10 02 15 drugi mulji1) in filtrske pogače
10 02 99 drugi tovrstni odpadki

10 03 Odpadki iz termične metalurgije aluminija
10 03 02 ostanki izrabljenih anod
10 03 04* žlindre iz primarnega taljenja (beli posnemki)
10 03 05 prah glinice
10 03 08* solne žlindre iz sekundarnega taljenja
10 03 09* črni posnemki iz sekundarnega taljenja
10 03 15* posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah
10 03 16 posnemki, ki niso zajeti v 10 03 15
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10 03 17* odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo katran
10 03 18 odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo ogljike in niso zajeti v 10 03 17
10 03 19* prah iz odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi
10 03 20 prah iz odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 19
10 03 21* drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi
10 03 22 drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso zajeti v 10 03 21
10 03 23* trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 03 24 trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 03 23
10 03 25* mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 03 26 mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 03 25
10 03 27* odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja
10 03 28 odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso zajeti 10 03 27
10 03 29* odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi
10 03 30 odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki niso zajeti v 10 03 29
10 03 99 drugi tovrstni odpadki

10 04 Odpadki iz termične metalurgije svinca
10 04 01* žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 04 02* posnemki (prvo in drugo taljenje)
10 04 03* kalcijev arzenat
10 04 04* prah iz odpadnih plinov
10 04 05* drugi delci in prah
10 04 06* trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 07* mulji1) iz čiščenja odpadnih plinov
10 04 09* odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja
10 04 10 odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso zajeti v 10 04 09
10 04 99 drugi tovrstni odpadki

10 05 Odpadki iz termične metalurgije cinka
10 05 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 05 03* prah iz odpadnih plinov
10 05 04 drugi delci in prah
10 05 05* trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 05 06* mulji iz čiščenja odpadnih plinov
10 05 08* odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja
10 05 09 odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso zajeti v 10 05 08
10 05 10* žlindra in posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah
10 05 11 žlindra in posnemki, ki niso zajeti v 10 05 10
10 05 99 drugi tovrstni odpadki

10 06 Odpadki iz termične metalurgije bakra
10 06 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 06 02 posnemki (prvo in drugo taljenje)
10 06 03* prah iz odpadnih plinov
10 06 04 drugi delci in prah
10 06 06* trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 07* mulji1) iz čiščenja odpadnih plinov
10 06 09* odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja
10 06 10 odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso zajeti v 10 06 09
10 06 99 drugi tovrstni odpadki

10 07 Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine
10 07 01 žlindre (prvo in drugo taljenje)
10 07 02 posnemki (prvo in drugo taljenje)
10 07 03 trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
10 07 04 drugi delci in prah
10 07 05 mulji1) iz čiščenja odpadnih plinov
10 07 07* odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja
10 07 08 odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso zajeti v 10 07 07
10 07 99 drugi tovrstni odpadki

10 08 Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin
10 08 04 delci in prah
10 08 08* posnemki soli pri primarnem in sekundarnem pridobivanju
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10 08 09 drugi posnemki
10 08 10* žlindra in posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v nevarnih količinah
10 08 11 žlindra in posnemki, ki niso zajeti v 10 08 10
10 08 12* odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo katran
10 08 13 odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji anod in vsebujejo ogljike in niso zajeti v 10 08 12
10 08 14 delci anod
10 08 15* prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi
10 08 16 prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 08 15
10 08 17* mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 08 18 mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 08 17
10 08 19* odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in vsebujejo olja
10 08 20 odpadki, ki nastanejo pri pripravi hladilne vode in niso zajeti v 10 08 19
10 08 99 drugi tovrstni odpadki

10 09 Odpadki iz livarn železa
10 09 03 žlindra iz peči
10 09 05* odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi
10 09 06 odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 05
10 09 07* odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi
10 09 08 odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 07
10 09 09* prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi
10 09 10 prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 09 09
10 09 11* drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi
10 09 12 drugi delci, ki niso zajeti v 10 09 11
10 09 13* odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi
10 09 14 odpadna veziva, ki niso zajeta v 10 09 13
10 09 15* odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi
10 09 16 odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso zajeta v 10 09 15
10 09 99 drugi tovrstni odpadki

10 10 Odpadki iz livarn barvnih kovin
10 10 03 žlindra iz peči
10 10 05* odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi
10 10 06 odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 10 05
10 10 07* odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi
10 10 08 odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 10 07
10 10 09* prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi
10 10 10 prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 10 09
10 10 11* drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi
10 10 12 drugi delci, ki niso zajeti v 10 10 11
10 10 13* odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi
10 10 14 odpadna veziva, ki niso zajeta v 10 10 13
10 10 15* odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi
10 10 16 odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso zajeta v 10 10 15
10 10 99 drugi tovrstni odpadki

10 11 Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov
10 11 03 odpadni materiali iz steklenih vlaken
10 11 05 drugi delci in prah
10 11 09* odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki vsebuje nevarne snovi
10 11 10 odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki ni zajeta v 10 11 09
10 11 11* odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine, kot je steklo katodnih cevi
10 11 12 odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki ni zajeto v 10 11 11
10 11 13* mulji1), ki nastanejo pri poliranju stekla in mletju in vsebujejo nevarne snovi
10 11 14 mulji1), ki nastanejo pri poliranju stekla in mletju in niso zajeti v 10 11 13
10 11 15* trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 11 16 trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 11 15
10 11 17* mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo nevarne snovi
10 11 18 mulji1) in filtrske pogače, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 11 17
10 11 19* trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih vod na kraju nastanka in vsebujejo nevarne snovi
10 11 20 trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih vod na kraju nastanka in niso zajeti v 10 11 19
10 11 99 drugi tovrstni odpadki
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10 12 Odpadki iz proizvodnje keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in gradbenih proizvodov
10 12 01 odpadna zmes pred žganjem
10 12 03 drugi delci in prah
10 12 05 mulji1) in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov
10 12 06 zavržene forme
10 12 07 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali
10 12 08 odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni izdelki (po toplotni obdelavi)
10 12 09* trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi
10 12 10 trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 12 10
10 12 11* odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine
10 12 12 odpadki iz glaziranja, ki niso zajeti v 10 12 11
10 12 13 mulji1), ki nastanejo pri čiščenju odpadne vode na kraju nastanka
10 12 99 drugi tovrstni odpadki

10 13 Odpadki iz proizvodnje cementa, apna, mavca in njihovih izdelkov
10 13 01 odpadna zmes pred žganjem
10 13 04 odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna
10 13 06 drugi delci in prah
10 13 07 mulji1) in filtrske pogače iz čiščenja odpadnih plinov
10 13 09* odpadki iz azbestno-cementne proizvodnje, ki vsebujejo azbest
10 13 10 odpadki iz azbestno-cementne proizvodnje, ki niso zajeti v 10 13 09
10 13 11 odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na cementni osnovi, ki niso zajeti v 10 13 09 in

10 13 10
10 13 12* trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebuje nevarne snovi
10 13 13 trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in niso zajeti v 10 13 12
10 13 14 odpadni beton in odpadni mulji1) iz betona
10 13 99 drugi tovrstni odpadki

10 14 Odpadki iz krematorijev
10 14 01* odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov in vsebujejo živo srebro

11 ANORGANSKI, KOVINE VSEBUJOČI ODPADKI IZ OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN
HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN

11 01 Tekoči odpadki in mulji1) iz obdelave in površinske zaščite kovin (npr. galvaniziranja, cinkanja,
luženja, dekapiranja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja)

11 01 05* kisle lužilne raztopine
11 01 06* kisline, ki niso navedene drugje
11 01 07* lugi, ki niso navedeni drugje
11 01 08* mulji1) iz fosfatiranja
11 01 09* mulji1) in filtrski kolači, ki vsebujejo nevarne snovi
11 01 10 mulji1) in filtrski kolači, ki niso zajeti v 11 01 09
11 01 11* tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi
11 01 12 tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso zajete v 11 01 11
11 01 13* odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju in vsebujejo nevarne snovi
11 01 14 odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju in niso zajeti v 11 01 13
11 01 15* mulji1) in izcedne vode, ki nastanejo pri uporabi membran ali ionskih izmenjevalnikov in vsebujejo nevarne

snovi
11 01 16* nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov
11 01 98* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
11 01 99 drugi tovrstni odpadki

11 02 Odpadki in mulji1) iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin
11 02 02* mulji1) iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goethitom)
11 02 03 odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolizne postopke
11 02 05* odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki vsebujejo nevarne snovi
11 02 06 odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki niso zajeti v 11 02 05
11 02 07* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
11 02 99 drugi tovrstni odpadki

11 03 Mulji1) in trdne snovi iz postopkov tempranja
11 03 01* odpadki, ki vsebujejo cianide
11 03 02* drugi tovrstni odpadki
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11 05 Odpadki iz procesov galvaniziranja
11 05 01 surovi cink
11 05 02 cinkov pepel
11 05 03* trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
11 05 04* izrabljene tekočine
11 05 99 drugi tovrstni odpadki

12 ODPADKI IZ POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01 Odpadki iz postopkov oblikovanja in površinske obdelave kovin in plastike
12 01 01 opilki in ostružki železa
12 01 02 drugi delci železa
12 01 03 opilki in ostružki barvnih kovin
12 01 04 drugi delci barvnih kovin
12 01 05 delci plastike
12 01 06* izrabljena strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij)
12 01 07* izrabljena strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij)
12 01 08* izrabljene strojne emulzije, ki vsebujejo halogene
12 01 09* izrabljene strojne emulzije, ki ne vsebujejo halogenov
12 01 10* sintetična strojna olja
12 01 11* oljni mulji1) iz obdelovalnih strojev
12 01 12* iztrošeni voski in maščobe
12 01 13 odpadki pri varjenju
12 01 14* strojni mulji1), ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 15 strojni mulji1), ki niso zajeti v 12 01 14
12 01 16* odpadki, ki nastanejo pri peskanju in vsebujejo nevarne snovi
12 01 17 odpadki, ki nastanejo pri peskanju in niso zajeti v 12 01 16
12 01 18* kovinski mulji1), ki nastanejo pri brušenju, honanju in lepanju in vsebujejo olja
12 01 19* lahko biorazgradljiva strojna olja
12 01 20* izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 21 izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso zajeti v 12 01 20
12 01 99 drugi tovrstni odpadki

12 03 Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11)
12 03 01* vodne pralne tekočine
12 03 02* odpadki iz razmaščevanja s paro

13 ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTIH, KI SO ZAJETI V 05, 12 IN 19)

13 01 Odpadna hidravlična olja
13 01 01* hidravlična olja, ki vsebujejo PCB
13 01 04* klorirane emulzije
13 01 05* neklorirane emulzije
13 01 09* klorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj
13 01 10* neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj
13 01 11* sintetična hidravlična olja
13 01 12* lahko biorazgradljiva hidravlična olja
13 01 13* druga hidravlična olja

13 02 Odpadna motorna, strojna in mazalna olja
13 02 04* klorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj
13 02 05* neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj
13 02 06* sintetična motorna, strojna in mazalna olja
13 02 07* lahko biorazgradljiva motorna, strojna in mazalna olja
13 02 08* druga motorna, strojna in mazalna olja

13 03 Odpadna olja in druge tekočine za izolacijo ali prenos toplote
13 03 01* olja za izolacijo ali prenos toplote, ki vsebujejo PCB
13 03 06* olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj, ki niso zajeta v 13 03 01
13 03 07* neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj
13 03 08* sintetična olja za izolacijo ali prenos toplote
13 03 09* lahko biorazgradljiva olja za izolacijo ali prenos toplote
13 03 10* druga olja za izolacijo ali prenos toplote
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13 04 Ladijska (kalužna) olja
13 04 01* ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa
13 04 02* ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih
13 04 03* ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa

13 05 Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 01* trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 02* mulji1) iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 03* mulji1) iz lovilcev olj
13 05 06* olja iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 07* z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
13 05 08* mešanica odpadkov iz naprav za ločevanje olja in vode

13 07 Odpadki tekočih goriv
13 07 01* kurilno olje in dizel
13 07 02* bencin
13 07 03* druga goriva vključno z mešanicami

13 08 Drugi oljni odpadki
13 08 01* mulji1) ali emulzije iz razsoljevanja
13 08 02* druge emulzije
13 08 99* drugi tovrstni odpadki

14 ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL, HLADIL IN POTISNIH PLINOV (RAZEN 07 IN 08 )

14 06 Odpadki iz organskih topil, hladil in potisnih plinov za formiranje aerosolov in pen
14 06 01* klorofluoroogljiki, HCFC, HFC
14 06 02* druga halogenirana topila in mešanice topil
14 06 03* druga topila in mešanice topil
14 06 04* mulji1) ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila
14 06 05* mulji1) ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15 ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNE
OBLEKE, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01 Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek
15 01 01 papirna in kartonska embalaža
15 01 02 plastična embalaža
15 01 03 lesena embalaža
15 01 04 kovinska embalaža
15 01 05 sestavljena (kompozitna) embalaža
15 01 06 mešana embalaža
15 01 07 steklena embalaža
15 01 09 embalaža iz tekstila
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (na primer iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi

posodami

15 02 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke
15 02 02* absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitne obleke, onesnaženi z nevarnimi snovmi
15 02 03 absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne obleke, ki niso zajeti v 15 02 02

16 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V SEZNAMU

16 01 Izrabljena motorna vozila vključno z necestnimi transportnimi sredstvi in odpadki, ki nastanejo pri
razstavljanju izrabljenih vozil in vzdrževanju vozil (razen odpadkov, ki so zajeti v 13, 14, 16 06 in
16 08)

16 01 03 izrabljene avtomobilske gume
16 01 04* izrabljena motorna vozila
16 01 06 izrabljena motorna vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine
16 01 07* oljni filtri
16 01 08* sestavine, ki vsebujejo živo srebro
16 01 09* sestavine, ki vsebujejo PCB
16 01 10* eksplozivne sestavine (na primer iz zračnih blazin)
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16 01 11* zavorne obloge, ki vsebujejo azbest
16 01 12 zavorne obloge, ki niso zajete v 16 01 11
16 01 13* zavorne tekočine
16 01 14* tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi
16 01 15 tekočine proti zmrzovanju, ki niso zajete v 16 01 14
16 01 16 rezervoarji za utekočinjen plin
16 01 17 železne kovine
16 01 18 barvne kovine
16 01 19 plastika
16 01 20 steklo
16 01 21* nevarne sestavine, ki niso zajete v 16 01 07 do 16 01 11 in v 16 01 13 ter 16 01 14
16 01 22 druge tovrstne sestavine
16 01 99 drugi tovrstni odpadki

16 02 Odpadki iz električne in elektronske opreme
16 02 09* transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB
16 02 10* zavržena oprema, ki vsebuje ali je onesnažena s PCB in ni zajeta v 16 02 09
16 02 11* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC in HFC
16 02 12* zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest
16 02 13* zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine (2) in ni zajeta v 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14 zavržena oprema, ki ni zajeta v 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme
16 02 16 sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso zajete v 16 02 15

16 03 Neuspešne proizvodne serije in neuporabljeni proizvodi
16 03 03* anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
16 03 04 anorganski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 03
16 03 05* organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
16 03 06 organski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 05

16 04 Odpadni eksplozivi
16 04 01* odpadno strelivo
16 04 02* odpadni ognjemetni izdelki
16 04 03* drugi odpadni eksplozivi

16 05 Zavržene kemikalije in plini v posodah
16 05 04* plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi
16 05 05 plini v tlačnih posodah, ki niso zajeti v 16 05 04
16 05 06* laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi, vključno z mešanicami laboratorijskih

kemikalij
16 05 07* zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi
16 05 08* zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene ali vsebujejo nevarne snovi
16 05 09 zavržene kemikalije, ki niso zajete v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08

16 06 Baterije in akumulatorji
16 06 01* svinčeve baterije
16 06 02* nikelj-kadmijeve baterije
16 06 03* baterije, ki vsebujejo živo srebro
16 06 04 alkalne baterije (razen 16 06 03)
16 06 05 druge baterije in akumulatorji
16 06 06* elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07 Odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih rezervoarjev (razen 05 in 13)
16 07 08* odpadki, ki vsebujejo olja
16 07 09* odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
16 07 99 drugi tovrstni odpadki

16 08 Izrabljeni katalizatorji
16 08 01 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07)
16 08 02* izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne (tranzicijske) (1) kovine ali njihove spojine
16 08 03 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo druge prehodne (tranzicijske) (1) kovine ali njihove spojine

(razen 16 08 07)
16 08 04 izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitskega krekiranja
16 08 05* izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino
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16 08 06* izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji
16 08 07* izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09 Oksidativne snovi
16 09 01* permanganati, kot je kalijev permanganat
16 09 02* kromat, kot je kalijev kromat ali natrijev dikromat
16 09 03* peroksidi, kot je vodikov peroksid
16 09 04* druge tovrstne oksidativne snovi

16 10 Vodne odpadne raztopine, namenjene obdelavi izven kraja nastanka
16 10 01* vodne odpadne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi
16 10 02 vodne odpadne raztopine, ki niso zajete v 16 10 01
16 10 03* vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi
16 10 04 vodni koncentrati, ki niso zajeti v 16 10 03

16 11 Odpadne obloge in ognjeodporni materiali
16 11 01* izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne

snovi
16 11 02 izrabljene obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, ki niso zajeti v 16 11 01
16 11 03* druge obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov, ki vsebujejo nevarne snovi
16 11 04 druge obloge in ognjeodporni materiali iz metalurških procesov, ki niso zajeti v 16 11 03
16 11 05* obloge in ognjeodporni materiali iz nemetalurških procesov, ki vsebujejo nevarne snovi
16 11 06 obloge in ognjeodporni materiali iz nemetalurških procesov, ki niso zajeti v 16 11 05

17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV (VKLJUČNO Z IZKOPANO ZEMLJINO Z
ONESNAŽENIH KRAJEV)

17 01 Beton, opeka, ploščice in keramika
17 01 01 beton
17 01 02 opeka
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka
17 01 06* mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi
17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06

17 02 Les, steklo in plastika
17 02 01 les
17 02 02 steklo
17 02 03 plastika
17 02 04* steklo, plastika in les, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi ali vsebujejo nevarne snovi

17 03 Bitumenske mešanice, premogov katran in katranski izdelki
17 03 01* bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran
17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01
17 03 03* premogov katran in katranski izdelki

17 04 Kovine (vključno z zlitinami)
17 04 01 baker, bron, medenina
17 04 02 aluminij
17 04 03 svinec
17 04 04 cink
17 04 05 železo in jeklo
17 04 06 kositer
17 04 07 mešane kovine
17 04 09* kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
17 04 10* kabli, ki vsebujejo olja, premogov katran in druge nevarne snovi
17 04 11 kabli, ki niso zajeti v 17 04 10

17 05 Zemlja (vključno z izkopano zemljino z onesnaženih krajev), kamenje in zemeljski izkopi
17 05 03* zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03
17 05 05* zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi
17 05 06 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05
17 05 07* tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi
17 05 08 tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07
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17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 01* izolirni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 03* drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali vsebujejo nevarne snovi
17 06 04 izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03
17 06 05 gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08 Gradbeni materiali na osnovi gipsa
17 08 01* gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi
17 08 02 gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 01

17 09 Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov
17 09 01* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo živo srebro
17 09 02* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB (na primer: tesnila, ki vsebujejo PCB; tlaki

na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)
17 09 03* drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z mešanimi odpadki), ki vsebujejo nevarne

snovi
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

18 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARSTVA TER Z NJIMA POVEZANIH RAZISKAV (brez odpadkov iz
kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne zdravstvene nege)

18 01 Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem zdravstvu
18 01 01 ostri predmeti (razen 18 01 03)
18 01 02 deli teles in organov, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 18 01 03)
18 01 03* odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi
18 01 04 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja (npr. perilo, mavčni povoji,

oblačila za enkratno uporabo, plenice...)
18 01 06* kemikalije, ki vsebujejo nevarne snovi
18 01 07 kemikalije, ki niso zajete v 18 01 06
18 01 08* citotoksična in citostatična zdravila
18 01 09 zdravila, ki niso zajeta v 18 01 08
18 01 10* amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02 Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti
18 02 01 ostri predmeti (razen 18 02 02)
18 02 02* odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju
18 02 03 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja
18 02 05* kemikalije, ki jih sestavljajo ali vsebujejo nevarne snovi
18 02 06 kemikalije, ki niso zajete v 18 02 05
18 02 07* citotoksična in citostatična zdravila
18 02 08 zdravila, ki niso zajeta v 18 02 07

19 ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN
OBJEKTOV ZA OSKRBO PITNE IN TEHNOLOŠKE VODE

19 01 Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov
19 01 02 železo, izločeno iz ogorkov
19 01 05* filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov
19 01 06* tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in drugi vodni tekoči odpadki
19 01 07* trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
19 01 10* izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov
19 01 11* ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi
19 01 12 ogorki in žlindra, ki niso zajeti v 19 01 11
19 01 13* pepel, ki vsebuje nevarne snovi
19 01 14 pepel, ki ni zajet v 19 01 13
19 01 15* kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi
19 01 16 kotlovski prah, ki ni zajet v 19 01 15
19 01 17* odpadki iz pirolize, ki vsebujejo nevarne snovi
19 01 18 odpadki iz pirolize, ki niso zajeti v 19 01 17
19 01 19 peski iz kurišč na lebdečo plast
19 01 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

19 02 Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih obdelav industrijskih odpadkov (npr. odstranjevanja kro-
matov in cianidov, nevtralizacije)

19 02 03 pomešani odpadki, sestavljeni samo iz odpadkov, ki niso označeni kot nevarni
19 02 04* pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek označen kot nevaren
19 02 05* mulji1), ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in vsebujejo nevarne snovi
19 02 06 mulji1), ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in niso zajeti v 19 02 05
19 02 07* olja in koncentrati iz separatorjev
19 02 08* tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
19 02 09* trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
19 02 10 drugi gorljivi odpadki, ki niso zajeti v 19 02 08 in 19 02 09
19 02 11* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
19 02 99 drugi tovrstni odpadki

19 03 Stabilizirani/strjeni odpadki (3)
19 03 04* odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani (4)
19 03 05 stabilizirani odpadki, ki niso zajeti v 19 03 04
19 03 06* odpadki, označeni kot nevarni, strjeni
19 03 07 strjeni odpadki, ki niso zajeti v 19 03 06

19 04 Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije
19 04 01 vitrificirani odpadki
19 04 02* pepel in drugi odpadki iz čiščenja odpadnih plinov
19 04 03* nevitrificirana trdna faza
19 04 04 vodni tekoči odpadki iz priprave vitrificiranih odpadkov

19 05 Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov
19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov
19 05 02 nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov
19 05 03 kompost, ki ne ustreza specifikaciji
19 05 99 drugi tovrstni odpadki

19 06 Odpadki iz anaerobne obdelave odpadkov
19 06 03 lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov
19 06 04 pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov
19 06 05 lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov
19 06 06 pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov
19 06 99 drugi tovrstni odpadki

19 07 Izcedne vode iz odlagališč
19 07 02* izcedne vode iz odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi
19 07 03 izcedne vode iz odlagališč, ki niso zajete v 19 07 02

19 08 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje
19 08 01 ostanki na grabljah in sitih
19 08 02 odpadki iz peskolovov
19 08 05 mulji1) iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod
19 08 06* nasičene ali iztrošene smole ionskih izmenjalnikov
19 08 07* raztopine in mulji1) iz regeneracije ionskih izmenjalnikov
19 08 08* odpadki iz membranskih sistemov čiščenja, ki vsebujejo nevarne snovi
19 08 09* masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki vsebuje jedilna olja in masti
19 08 10* masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki niso zajete v 19 08 09
19 08 11* mulji1) iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih vod, ki vsebujejo nevarne snovi
19 08 12 mulji1) iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih vod, ki niso zajeti v 10 08 11
19 08 13* mulji1) iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih vod, ki vsebujejo nevarne snovi
19 08 14 mulji1) iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih vod, ki niso zajeti v 10 08 13
19 08 99 drugi tovrstni odpadki

19 09 Odpadki iz priprave pitne in tehnološke vode
19 09 01 trdni odpadki iz primarnih filtrov in sit
19 09 02 mulji1) iz bistrenja
19 09 03 mulji1) iz razkarbonatenja
19 09 04 iztrošeno aktivno oglje
19 09 05 nasičene ali iztrošene smole ionskih izmenjalnikov
19 09 06 raztopine in mulji1) iz regeneracije ionskih izmenjalnikov
19 09 99 drugi tovrstni odpadki
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

19 10 Odpadki iz šrediranja odpadkov, ki vsebujejo kovine
19 10 01 odpadki železa in jekla
19 10 02 odpadki barvnih kovin
19 10 03* lahka šrederska frakcija, ki vsebuje nevarne snovi
19 10 04 lahka šrederska frakcija, ki ni zajeta v 19 10 03
19 10 05* prah in druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi
19 10 06 prah in druge frakcije, ki niso zajete v 19 10 05

19 11 Odpadki iz regeneracije olj
19 11 01* izrabljene filtrirne zemlje
19 11 02* kisli katran
19 11 03* odpadne vodne raztopine
19 11 04* odpadki, ki nastanejo pri čiščenju goriva z bazami
19 11 05* mulji1) , ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in vsebujejo nevarne snovi
19 11 06 mulji1) , ki nastanejo pri obdelavi odplak na kraju njihovega nastanka in niso zajeti v 19 11 05
19 11 07* odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov
19 11 99 drugi tovrstni odpadki

19 12 Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (kot je sortiranje, drobljenje, kompaktiranje, peletiranje),
ki niso zajeti drugod

19 12 01 papir in karton
19 12 02 železne kovine
19 12 03 barvne kovine
19 12 04 plastika in gume
19 12 05 steklo
19 12 06* les, ki vsebuje nevarne snovi
19 12 07 les, ki ni zajet v 19 12 06
19 12 08 tekstil
19 12 09 minerali, kot je kamenje
19 12 10 gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)
19 12 11* drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in vsebujejo

nevarne snovi
19 12 12 drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in niso zajeti v

19 12 11

19 13 Odpadki, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in podzemne vode
19 13 01* trdni odpadki, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in vsebujejo nevarne snovi
19 13 02 trdni odpadki, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in niso zajeti v 19 13 01
19 13 03* mulji1) , ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in vsebujejo nevarne snovi
19 13 04 mulji1) , ki nastanejo pri sanaciji onesnažene zemlje in niso zajeti v 19 13 03
19 13 05* mulji1) , ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in vsebujejo nevarne snovi
19 13 06 mulji1) , ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in niso zajeti v 19 13 05
19 13 07* odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in

vsebujejo nevarne snovi
19 13 08 odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki nastanejo pri sanaciji onesnažene podzemne vode in niso

zajeti v 19 13 07

20 KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH
DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)
20 01 01 papir in karton
20 01 02 steklo
20 01 08 organski kuhinjski odpadki
20 01 10 oblačila
20 01 11 tekstilije
20 01 13* topila
20 01 14* kisline
20 01 15* alkalije
20 01 17* fotokemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
20 01 25 jedilno olje in maščobe
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Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka

20 01 26* olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25
20 01 27* premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 28 premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27
20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 30 čistila, ki niso zajeta v 20 01 29
20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila
20 01 32 zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31
20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji,

ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33
20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 23 (5)
20 01 36 zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35
20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi
20 01 38 drugi les, ki ni zajet v 20 01 37
20 01 39 plastika
20 01 40 kovine
20 01 41 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov
20 01 99 drugi tovrstni odpadki

20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)
20 02 01 odpadki, primerni za kompostiranje
20 02 02 zemlja in kamenje
20 02 03 drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje

20 03 Drugi komunalni odpadki
20 03 01 mešani komunalni odpadki
20 03 02 odpadki z živilskih trgov
20 03 03 odpadki pri čiščenju cest
20 03 04 greznični mulji1)

20 03 06 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda
20 03 07 kosovni odpadki
20 03 99 drugi tovrstni odpadki

1) Pojem “mulj” vključuje tudi pojma “blato” in “gošča”.
(1) Prehodne (tranzicijske) kovine za potrebe te klasifikacijske številke so: skandij, vanadij, mangan, kobalt, baker, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan,

krom, železo, nikelj, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij. Te kovine ali njihove spojine so nevarne, če so klasificirane kot nevarne snovi.
(2) Glej pojasnilo pod (5).
(3) Proces stabilizacije spremeni stopnjo nevarnosti sestavin v odpadkih in tako pretvori nevarne odpadke v nenevarne. Proces
solidifikacije (strjevanja) pa samo spremeni fizikalno stanje odpadkov z uporabo dodatkov (tekoče preide v trdno), ne da bi se pri tem spremenile

kemične lastnosti odpadkov.
(4) Odpadek smatramo kot delno stabiliziran, če se s procesom stabilizacije nevarne sestavine odpadka ne pretvorijo popolnoma v nenevarne in se

bi lahko sproščale v okolje v krajšem, srednjem ali daljšem obdobju.
(5) Nevarne sestavine električne in elektronske opreme lahko vsebujejo akumulatorje in baterije, ki so zajeti v 16 06, in označena kot nevarna živo

srebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga aktivirana stekla ter podobno.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1139. Sklep o računovodskem izkazu

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 7. 3. 2001 sprejela
naslednji

S K L E P

1
Skupščina zavoda sprejema računovodski izkaz pri-

hodkov in odhodkov zavoda za leto 2000, ki izkazuje:
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– prihodki skupaj 573.564,308.620,81 SIT
– odhodki skupaj 587.905,458.560,68 SIT
– primanjkljaj 14.341,149.939,87 SIT

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2001
Ljubljana, dne 7. marca 2001.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l. r.
Predsednik

1140. Sklep o povprečni mesečni pokojnini

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 7. 3. 2001 sprejela
naslednji

S K L E P

1
Povprečna mesečna pokojnina, izplačana v letu 2000,

ki po četrtem odstavku 123. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00 in 124/00 – v nadaljevanju: zakon) vpliva na izplači-
lo dela vdovske pokojnine, znaša 82.868 SIT.

Povprečni znesek pokojnine, določen v prvem odstav-
ku te točke, obsega v skladu z 8. členom zakona, povprečni
znesek pokojnine in varstvenega dodatka, ki je v letu 2000
mesečno pripadal uživalcu pokojnine.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2001
Ljubljana, dne 7. marca 2001.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l. r.
Predsednik

1141. Sklep o pravici do varstvenega dodatka

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 7. 3. 2001 sprejela
naslednji

S K L E P

I
Pravico do varstvenega dodatka v letu 2001 imajo

uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojni-
ne, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov,
v letu 2000 ne presegajo mesečno 63.272,78 SIT ali letno
759.273,42 SIT na posameznega družinskega člana.

II
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih

članov se v skladu s 133. členom zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju všteva tudi dohodek od kmetijskih
in gozdnih zemljišč.

Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva
med dohodke uživalca pokojnine in njegovih družinskih čla-
nov tako, da se katastrski dohodek pomnoži s faktorjem za
preračun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.

III
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega,

ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke užival-
ca pokojnine in družinskih članov všteva tako, da se upošte-
va čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez
upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.

IV
Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uži-

vanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o
premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan
zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega sta-
nja oziroma na zahtevo zavoda.

V
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka

uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine,
se namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokoj-
nine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše.

VI
Šteje se, da uživalec starostne, invalidske, vdovske ali

družinske pokojnine, ki nima družinskih članov, katerih do-
hodki sestavljajo skupni dohodek družine in katerega pokoj-
nina ne dosega zneska osnove iz 57. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju ter nima drugih dohod-
kov, izpolnjuje pogoj premoženjskega cenzusa iz I. točke
tega sklepa, ne glede na to, da njegova pokojnina ob uvelja-
vitvi pravice do varstvenega dodatka presega mesečni zne-
sek iz I. točke tega sklepa.

VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2001
Ljubljana, dne 7. marca 2001.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l. r.
Predsednik
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1142. Sklep o sprejemu obrazcev za IK in 6 obrazcev

Na podlagi 261. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in
124/00) ter 21. in 27. člena pravilnika o organizaciji in
načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 90/00) je Upravni odbor Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji
dne 23. 2. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

Upravni odbor zavoda sprejema vsebino naslednjih
obrazcev:

– Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz
invalidskega zavarovanja,

– Delovno mesto pred nastankom invalidnosti,
– Delovno mesto po nastanku invalidnosti,
– Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice

do dodatka za pomoč in postrežbo z vprašalnikom,
– Izvedensko mnenje za invalidske komisije I. stopnje,
– Izvedensko mnenje invalidske komisije II. stopnje
in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2001
Ljubljana, dne 23. februarja 2001.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l. r.
Predsednik
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OBČINE

AJDOVŠČINA

1143. Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
6/96 – odl. US, 35/97, 37/97 – odl. US, 87/97, 73/98
in 31/00) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji
dne 16. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Ajdovščina

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršiteljev odloka.

2. člen
(pojem in status občinskih cest)

1. Občinske ceste so javne površine splošnega pome-
na za cestni promet, ki jih lahko vsakdo prosto uporablja, na
način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo javne
ceste in varnost prometa na njih.

2. Občinske ceste na območju Občine Ajdovščina, so
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

3. Kategorizacija občinskih cest je določena z odlo-
kom o kategorizaciji cest v Občini Ajdovščina s katerim so
določene lokalne ceste in javne poti po zaporednih števil-
kah, s številkami in označbami cest, potekih in dolžinah cest
ter namenih uporabe.

II. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

3. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami na območju občine upravlja Ob-
čina Ajdovščina.

4. člen
(plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se praviloma za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge gradnje in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev
za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega ure-
sničevanja, sprejme občinski svet.

2. Letni plan, s katerim se določi uresničevanje plana
iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se
usklajuje in sprejema skupaj z občinskim proračunom in je
njegov sestavni del.

3. V letnem planu gradnje in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredila občinska inšpekcija za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

5. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

1. Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravljata občinska uprava ter izvajalec rednega vzdrže-
vanja javnih cest.

2. Občinska uprava opravlja zlasti naslednje strokovne
naloge za občinske ceste:

– vodi predpisane evidence o občinskih cestah in za-
gotavlja podatke za potrebe upravljanja, vzdrževanja in finan-
ciranja cest,

– pripravlja plane graditve in vzdrževanja občinskih cest,
– izdela in sprejme izvedbeni program vzdrževanja, s

katerim se določijo obdobja in razpored izvajanja posamez-
nih del, obseg, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi
pogoji za izvajanje del,

– pripravlja merila za financiranje gradnje in vzdrževa-
nja občinskih cest,

– določa vrsto in obseg dokumentacije za obnovitvena
dela,

– opravlja naloge v zvezi z investicijami, za katere ni
pooblaščen izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest
ter imenuje komisijo za pregled in prevzem izvedenih obno-
vitvenih del,

– izvaja postopke za oddajanje obnovitvenih del v iz-
vedbo na tistih občinskih cestah, ki niso prenesene v izved-
bo posamezni krajevni skupnosti,

– zagotavlja strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdr-
ževalnih del,

– izvaja redne in izredne preglede cest ter določi pogo-
stnost pregledov pregledniške službe,

– organizira štetje prometa na občinskih cestah in zbi-
ranje podatkov o stanju in prevoznosti cest ter obveščanje
javnosti pogojih odvijanja prometa,

– pripravlja pogodbe o ustanovitvi služnosti za gradnjo
komunalnih objektov in naprav oziroma napeljevanje komu-
nalnih vodov v območju javne ceste, kot tudi pogodbe o
posebni pravici uporabe na prometnih površinah zunaj vozi-
šča javne ceste in površinah ob njej, določenih za spremlja-
joče dejavnosti,

– izdaja soglasja in dovoljenja določena z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih,
razen tistih, ki so kot javno pooblastilo poverjene izvajalcem
rednega vzdrževanja cest,
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– izvaja druge strokovne naloge določene s tem odlo-
kom.

3. Izvajalec rednega vzdrževanja opravlja naslednje stro-
kovne naloge za občinske ceste:

– pripravlja strokovne podlage za plane gradnje in vzdr-
ževanja glede občinskih cest, ki so mu poverjene v vzdrže-
vanje,

– izvaja nadzor nad stanjem cest in prometne ureditve
s pregledniško službo,

– spremlja prometne tokove na občinskih cestah in
pripravlja predlog sprememb njihove prometne ureditve kot
tudi prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Ajdovščino,

– obvešča javnost o stanju občinskih cest in prometa
na njih,

– izdaja soglasja in dovoljenja, določena z ukrepi za
varstvo cest in zavarovanje prometa, ki so predmet javnega
pooblastila po določbah tega odloka,

– predlaga občinski upravi sprejetje tistih aktov in iz-
vedbo ukrepov v zvezi z občinskimi cestami in prometa na
njih, za katere sam ni pristojen.

4. Občina lahko določene strokovne naloge pogodbe-
no odda drugi strokovno usposobljeni organizaciji.

6. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavlja v občinskem proračunu.

Občinski svet lahko predlaga Vladi Republike Sloveni-
je, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ure-
ditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo
stroški njenega vzdrževanja.

III. GRADITEV OBČINSKIH CEST

7. člen
(predpisi o graditvi občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih
določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo
varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, pred-
pisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.

8. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

2. Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda, kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

9. člen
(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov, s stališča zagotavljanja prometne varnosti, eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo in rekonstrukci-
jo občinske ceste se določi tudi prometna ureditev občinske

ceste, ureditev navezav na obstoječe ceste, pristopov do
objektov in zemljišč ob cesti, predvidijo površine zunaj vozi-
šča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti ter določi ureditev navezav na obstoječe ceste in
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti.

10. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)

Za rekonstrukcijo občinske ceste, zaradi izboljšanja
njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne
posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti,
za katero so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekon-
struirane ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zem-
ljišč ter lastniki in upravljalci zakonito zgrajenih objektov,
naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za
poseg v prostor. Ta dela se morajo pred svojim pričetkom
priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prosto-
ra in graditvi objektov.

11. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste se določi lokacije potrebnih avtobusnih postajališč ob
upoštevanju predlogov javnih avtobusnih prevoznikov. Pravi-
loma se avtobusna postajališča gradijo zunaj vozišča.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
občinska uprava na predlog javnega prevoznika in v soglasju
z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji
okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda
dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču
ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe, ali
da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

12. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti za-
radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, dolo-
čenih po prejšnjem odstavku.

13. člen
(obveznosti usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je
odgovorna občinska uprava.

3. Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor, oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav, če ti niso del občinske javne infrastrukture.

14. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce dru-
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gih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj
60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Občinska uprava mora dati investitorju oziroma
upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

15. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše z odlokom občinski svet.

3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev občinske
ceste in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja
pravna ali fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi
vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te
ceste in izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na
njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

IV. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

16. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospo-
darska javna služba, ki obsega:

– redno vzdrževanje (vzdrževalna dela za ohranjanje
občinskih javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje pro-
metne varnosti in prevoznosti cest, nadzor nad stanjem cest
in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah), ter

– obnavljanje teh cest (organiziranje vzdrževalnih del,
ki se opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih promet-
nih in varnostnih lastnosti).

17. člen
(izvajalci javne službe)

1. Redno vzdrževanje lokalnih cest zagotavlja občin-
sko javno podjetje, redno vzdrževanje javnih poti pa krajevna
skupnost, vsaka na svojem območju. Javno podjetje mora v
primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občin-
skih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o
javnih cestah.

2. Obnovitvena dela na občinskih cestah se (razen, če
je njihova izvedba poverjena krajevni skupnosti) oddajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja upravljalec ceste po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

18. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da ob
upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v

prostoru in gospodarnosti vzdrževanja, omogočajo varno
odvijanje prometa. Vzdrževalna dela se morajo opraviti v
skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju pro-
stora, varnosti cestnega prometa, varovanju okolja, z navo-
dili za obratovanje in skladno z obveznostmi do sosedov ob
cesti ter na takšen način, da jih ob upoštevanju prometnih
pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa (slabih vre-
menskih razmer), lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest,
ki so jim namenjeni.

2. Za stanje posamezne ceste je v okviru dodeljenih
sredstev za vzdrževanje odgovorno javno podjetje oziroma
krajevna skupnost (v nadaljevanju: vzdrževalec občinske ce-
ste), za stanje vseh občinskih cest pa je subsidiarno odgo-
vorna občina.

19. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

1. Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v obmo-
čju cestnega sveta občinske ceste skrbi vzdrževalec občin-
ske ceste.

2. Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

20. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ce-
ste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekatego-
rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba po-
večati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

21. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. pose-
bne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega ve-
tra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podo-
bno),

lahko občinska uprava začasno prepove ali omeji pro-
met vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev
ali dovoljene dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

2. Občinska uprava odredi vzdrževalcu cest, da ukre-
pe iz prejšnjega odstavka označi s prometno signalizacijo
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ter o njih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste,
ter javnost v sredstvih javnega obveščanja.

3. Ukrepe iz prvega odstavka tega člena, lahko pod
enakimi pogoji izvedeta izvajalec rednega vzdrževanja ceste
in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh
ukrepih morata nemudoma obvestiti, razen subjektov iz prej-
šnjega odstavka tudi občinsko upravo. Prepovedi in omeji-
tve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v pr-
vem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v
skladu z določbo 40. člena tega odloka.

22. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem
vzdrževalca te ceste.

3. Izvajalec vzdrževalnih del izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ne
bodo prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa
na njej, izvajanja vzdrževanja, zimske službe in ni zmanjšana
preglednost, oziroma ne bo onemogočena njena širitev za-
radi prihodnjega razvoja prometa, sam poseg pa tudi ni v
nasprotju z določbami veljavnega PUP.

4. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– 10 m za industrijske objekte in objekte proizvodne
obrti,

– 5 m za objekte centralnih dejavnosti, gostinstva, re-
kreacije,

– 4 m za stanovanjske, gospodarske in pomožne ob-
jekte.

5. Ne glede na določbo 3. točke tega člena je za
gradnjo novih objektov, ki presegajo višino robnika v ma-
njšem odmiku kot 1 m od roba cestišča, potrebno pridobiti
soglasje občinske uprave.

23. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor in lastnik ni Občina Ajdovščina, se smejo napeljevati
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem vzdrževalca ceste.

2. Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vo-
dov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potre-
bno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz sogla-
sja za njihovo izvedbo.

3. Vzdrževalec ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.

24. člen
(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem vzdrževalca
te ceste.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem in
čas dokončanja teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potre-
bno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in ob-
činsko upravo.

25. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno soglasje vzdrževalca te ceste. V soglasju se
določijo pogoji za opravljanje teh del.

26. člen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, sku-
pno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po
vložitvi popolne zahteve. O izdanem dovoljenju občinska
uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza z vzdrževalcem ceste uskladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

27. člen
(nadzor izrednih prevozov)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
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28. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine, določene v skladu z določbo drugega
odstavka 9. člena tega odloka, in površine ob obstoječih
občinskih cestah, lahko občinska uprava nameni za oprav-
ljanje spremljajočih dejavnosti in jih odda najugodnejšemu
ponudniku.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka, se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje občinske uprave.

29. člen
(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem vzdrževalca
ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji gradi-
tve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s pro-
metno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-
tov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti
že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po katerih je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka, zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena, mora sodelovati vzdrževalec ceste.

30. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto, zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor ali njegov pravni naslednik.

31. člen
(ukinitev priključka)

1. Občinska cestna inšpekcija lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 29. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 30. člena
tega odloka.

2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

32. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
1. Občinska uprava lahko predlaga, da se gozd vzdolž

občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi
njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, vplivi bočnega
vetra, snežnimi plazovi in podobno, razglasi za varovalni
gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

2. Pravne in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati z vzdrževalcem ceste in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.

3. Občina krije del stroškov za pogozditev goljav ter za
ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga
imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

33. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje vzdrževalca ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

34. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje vzdrževalca ceste.

35. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost ce-
stnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje vzdrževalca ceste.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.

36. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– puščati na cesti kakršnekoli predmete, razsipati po

cesti sipek material ali z mazili in drugimi snovmi pomastiti
cesto;

– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali

druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost,
nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali
drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemo-
goči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet,
poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
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– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete; nameščati na cesto kakršne koli pred-
mete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in
varnega odvijanja prometa;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo.

37. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

38. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

1. Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

2. Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom
in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zara-
di njihovega vzdrževanja, gradnje odtočnih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zašči-
to ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

3. Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

39. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
40. člena tega odloka.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje obnovitvenih del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore ne ustavi za več kot eno uro.

40. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda občinska uprava na podlagi tehničnih pogojev
vzdrževalca ceste. O izdanem dovoljenju občinska uprava
obvesti policijo, občinsko cestno inšpekcijo in izvajalca re-
dnega vzdrževanja te ceste. Dovoljenju mora biti priložena
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 39. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinsko inšpekcijo za
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občin-
ske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija za-
časne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritev prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

41. člen
(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti, na zahtevo občinske cestne inšpekcije, redar-
ja, ali policista, odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava
v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemlji-
šča določena v soglasju iz 22. člena tega odloka.
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42. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah (ko ne
gre za izvajanje del po gradbenem dovoljenju oziroma prigla-
sitvi rekonstrukcije ali obnovitvenih del), postavlja, zamenja,
dopolnjuje ali odstranjuje vzdrževalec cest le po odredbi ali
na podlagi soglasja občinske uprave, razen v primerih, ko je
s tem odlokom določeno drugače.

2. Posebno soglasje ni potrebno za postavitev, dopol-
nitev, zamenjavo ali odstranitev prometnih znakov v primerih
kompleksnih prometnih ureditev naselij, ki jih določi občin-
ski svet (določitev prednostnih cest, enosmernih cest, ob-
močij za pešce, območij omejene hitrosti, parkirišče...), v
primerih izvajanja odredb o prepovedih ali omejitvah prome-
ta na cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti
cestnega prometa pristojni minister za promet, minister za
notranje zadeve in minister za okolje in prostor, v primerih
odredb za izdajo katerih je pristojna občinska cestna in-
špekcija, kot tudi za zamenjavo prometnih znakov v okviru
izvajanja rednega vzdrževanja cest.

3. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter narav-
no znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje
in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), sa-
mo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne ali druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava
s sklepom. Table postavlja vzdrževalec ceste, stroške po-
stavitve, vzdrževanja in odstranitve nosi predlagatelj.

43. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja dovoljeno na podlagi soglasja občinske uprave. Ob-
činska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev zno-
traj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udele-
žence v prometu in zanje ni predpisana prometna signaliza-
cija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdr-
ževanja in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V so-
glasju določi kdo tablo postavi in pogoje postavitve, ki mora-
jo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa
na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in
naprav.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sogla-
sje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi občinski
svet. Transparenti morajo biti izobešeni v višini najmanj 4,5
m nad voziščem občinske ceste.

44. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)

1. Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejav-
nost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 29. in
30. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje
vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti sogla-
sje občinske uprave.

45. člen
(pritožbeni organ)

1. Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v po-
stopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in jih po
določbah tega odloka izdaja občinska uprava ali vzdrževalec
ceste je dovoljena pritožba na župana.

2. Ne glede na gornjo določbo je dovoljena pritožba na
župana tudi zoper negativno soglasje ali dovoljenje, ki je
izdano v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor.

VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

46. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinska cestna inšpekcija.

47. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

1. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinska cestna inšpekcija poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih imajo po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja, ali v nasprotju z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

2. Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in
8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

3. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinska inšpekcija za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinska cestna inšpekcija odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj. Pri opravljanju inšpekcij-
skega nadzorstva ima občinska cestna inšpekcija pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;
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– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti podatke o pravnih in fizičnih osebah, podat-

ke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov
v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za
vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpi-
sov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občin-
ske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinska cestna inšpekcija, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

4. O ukrepih, ki se jih odredi po 5. točki prvega odstav-
ka tega člena, mora občinska cestna inšpekcija obvestiti
župana, občinsko upravo in policijo.

5. Če občinska cestna inšpekcija pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovijo pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko podajo županu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
(prekrški)

1. Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba s kaznijo 150.000 tolarjev pa po-
djetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 22. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 23. čle-
na);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 24. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (25. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
občinske uprave (28. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občin-
sko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi
in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 29. člena);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih tek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 32. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(33. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (34. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (35. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del, ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (36.
člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 37. člena);

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi od-
stavek 37. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 38. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
39. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 40. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno-tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 40. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 41. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin-
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz sogla-
sja (43. člen).

2. Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka.

49. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstav-
ka prejšnjega člena.

50. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

1. Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekrške javno podjetje kot izvajalec rednega vzdrževanja
občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 18. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 17. člena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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51. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti ob-
činske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podat-
kov in načrtov (tretji odstavek 14. člena).

2. Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba inve-
stitorja.

3. Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred začet-
kom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti
investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav
v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne us-
kladitve del (prvi odstavek 14. člena).

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(vzdrževanje še nekategoriziranih javnih cest)

Ne glede na določbo 2. člena tega odloka, se do
dokončne uskladitve odloka o kategorizaciji cest v Občini
Ajdovščina, za javne poti štejejo tudi tiste javne prometne
površine, ki imajo status javnega dobra pot, oziroma je zanje
možno uporabiti določbo 85. člena zakona o cestah, kot
tudi melioracijske poti. Za izvajanje strokovno-tehničnih na-
log v zvezi s temi potmi in za njihovo vzdrževanje se uporab-
ljajo določbe tega odloka kolikor niso razmerja v zvezi z
javnimi potmi kot melioracijskimi objekti, v zakonu o kmetij-
skih zemljiščih in na njegovi podlagi izdanih predpisih, ureje-
na drugače.

53. člen
(nadzorstvo občinskih cest)

Do zaposlitve občinskega inšpektorja iz 46. člena tega
odloka opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva na občin-
skih cestah iz 47. člena odloka delavec občinske uprave, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, na podlagi pooblastila župana.

54. člen
(plani razvoja in vzdrževanja)

Občinska uprava najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana gradnje in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.

55. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, lah-
ko vložijo vlogo za pridobitev tega soglasja na občinsko
upravo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se lahko uveljavijo ukrepi iz 31. člena tega
odloka.

56. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 108. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 42. in 43. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v naspro-
tju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

57. člen
(prenehanje veljavnost)

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
odlok o javnih poteh Občine Ajdovščina (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/86 in
12/90).

58. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 343-55/99-2001
Ajdovščina, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

1144. Odlok o ureditvi cestnega prometa

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
6/96 – odl. US, 35/97, 37/97 – odl. US, 87/97, 73/98
in 31/00) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji
dne 16. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Občina Ajdovščina zaradi nemotenega in varnega pro-

meta na občinskih cestah v naseljih določi:
– prometno ureditev v naseljih,
– postopek in način dela občinskega redarstva za za-

gotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi
vozili na občinskih cestah.

Izrazi o cestah imajo v tem odloku enak pomen, kot ga
določa odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, ostali
izrazi pa pomen, kot ga določa zakon o cestnem prometu.

2. člen
Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za

naselje ali njegov del oziroma za posamezno cesto ali njen
del določi občina kot upravljalec občinskih cest.

Prometna ureditev obsega:
– določanje prednostnih smeri ter sistem in način vo-

denja prometa;
– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na

vrsto prometa;
– omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje

prometa;
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– ureditev mirujočega prometa;
– določanje območij umirjenega prometa, območij

omejene hitrosti in območij za pešce;
– določanje drugih obveznosti udeležencev v cestne

prometu.
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano

prometno signalizacijo.

II. PROMETNA UREDITEV

3. člen
Kategorizacija občinskih cest je osnova za določitev

prednostnih smeri občinskih cest. Prednostne smeri cest,
enosmerne ceste, ceste zaprte za promet kot tudi obmo-
čja umirjenega prometa, območja omejene hitrosti in ob-
močje za pešce, določi Občinski svet občine Ajdovščina z
odredbo.

4. člen
Občinski svet lahko za območje umirjenega prometa

določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. Območje
je namenjeno predvsem gibanju pešcev in je kot tako ozna-
čeno s prometno signalizacijo. Voznik mora biti posebej
pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju. V
tem območju so prepovedane prireditve na cestah, v katerih
so udeležena motorna vozila.

Del naselja, cesto v naselju ali njen del lahko občinski
svet določi kot območje za pešce. V teh območjih lahko
vozijo tudi kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sred-
stev, kot to dovoljuje prometna signalizacija, ne smejo pa
ovirati ali ogrožati prometa pešcev.

5. člen
Občinski svet lahko za naselje ali del naselja določi, da

je potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, vendar ne na
manj kot na 30 km/h (območje omejene hitrosti), če to terja
varnost udeležencev, zlasti pešcev, zaradi gostote prometa.

Izjemoma lahko določi, da je največja dovoljena hitrost
za vozila na posameznih cestah v naselju tudi nad 50 km/h,
vendar ne več kot 70 km/h, če varnost prometa in predpisa-
ni prometno tehnični elementi to omogočajo.

Spremembe oziroma odstopanja od največje dovolje-
ne hitrosti vozil v naselju morajo biti označene s predpisanim
prometnim znakom.

6. člen
Na občinskih cestah v naseljih se pred šolami, vrtci in

drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležen-
cev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovo-
ljena hitrost v naselju, obvezno postavijo fizične naprave, s
katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemo-
goči vožnja z neprimerno hitrostjo (naprave za umirjanje
prometa).

Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno promet-
no signalizacijo.

Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve na
cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih
površin.

Občinska uprava odredi omenjene tehnične in druge
ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini
vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč in drugih območij,
kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.

7. člen
Znotraj naselja Ajdovščina je na občinskih cestah pre-

povedan tranzitni promet tovornih motornih vozil.

Na območju ožjega središča mesta Ajdovščina je pre-
povedano učenje vožnje z motornimi vozili med 6. in 8. uro
ter med 14. in 16. uro, kar uredi občinska uprava v dogovo-
ru z avto šolami, ki izvajajo to dejavnost.

8. člen
Občinska uprava zaradi nemotenega in varnega pro-

meta na občinskih cestah v naselju odredi postavitev in
vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih, kot
tudi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neus-
trezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev no-
ve signalizacije (razen ko gre za postavitev prometne signali-
zacije na podlagi kompleksne prometne ureditve, ki jo sprej-
me občinski svet).

Za pomoč občinski upravi pri njenem delu v zvezi z
nalogami prometno-tehničnega urejanja prometa, lahko žu-
pan iz strokovnjakov s tega področja imenuje komisijo (Ko-
misija za tehnično urejanje prometa).

9. člen
Pri izvajanju del na cesti v naselju mora izvajalec poskr-

beti, da je območje, kjer se delo izvaja vidno označeno in
zavarovano s prometnimi znaki tako, da je zagotovljen varen
promet.

Če dela terjajo zaporo cestnega prometa, mora občinska
uprava zagotoviti, da je, upoštevaje obseg in naravo del, traja-
nje in obseg zapore prometa čim manjše. V dovoljenju za
zaporo lahko določi, da se smejo dela opravljati samo v določe-
nem času, oziroma da se morajo opraviti neprekinjeno.

10. člen
Zahtevek za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena mora

vsebovati:
– vrsto del ter načrt ali skico postavitve prometne sig-

nalizacije (svetlobni in drugi prometni znaki) oziroma način
zavarovanja;

– navedbo začetka in časa oziroma dinamike trajanja
del;

– organizacijo prometa – obvezne smeri, če dela
zahtevajo začasno zaporo prometa.

11. člen
Kadar je potrebno zaradi del zasesti pločnik ali del

vozišča tako, da se postavi oder, mora izvajalec del speljati
pod odrom varen prehod za pešce, ki mora biti zavarovan
pred padanjem materiala in vode in ponoči osvetljen.

Takoj, ko preneha posebna uporaba javne prometne
površine, mora izvajalec del odstraniti prometne znake, ogra-
je in druge ovire, ki jih je postavil zaradi izvajanja del.

12. člen
Gonjenje živali je potrebno organizirati tako, da jih go-

nič goni v čredi, na način, da drugi udeleženci v cestnem
prometu niso ovirani, čim bližje desnemu robu vozišča, če je
le mogoče po robu vozišča ali bankini. Gonič ali vodič živali
ali črede mora poskrbeti, da je čreda ponoči ali v pogojih
slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj in ob strani z lučmi
ali odsevniki.

Označbe morajo biti nameščene tako, da jih udeležen-
ci v cestnem prometu pravočasno opazijo.

III. MIRUJOČI PROMET

13. člen
V naseljih Občine Ajdovščina so za parkiranje motornih

vozil namenjene naslednje vrste javnih parkirnih površin:
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– splošne parkirne površine,
– posebne parkirne površine.
Splošne parkirne površine, so javne prometne površi-

ne, na katerih lahko parkirajo vsi vozniki osebnih motornih
vozil in so označene s prometnimi znaki za parkiranje, brez
dopolnilnih tabel.

Posebne parkirne površine so tiste javne prometne
površine, kjer je parkiranje:

– časovno omejeno,
– omejeno samo za določeno vrsto vozil ali za vozila

določenih lastnikov,
– urejeno proti plačilu parkirnine.

14. člen
Splošne parkirne površine, kjer je parkiranje neome-

jeno in se ne plačuje parkirnina, določi občinska uprava, ki
obenem odredi, da se postavi ustrezna prometna signali-
zacija. Kjer so parkirne površine označene s talno označ-
bo, je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkir-
nih površin.

15. člen
Posebne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno

omejeno, so lahko parkirne površine izven vozišča ceste,
občinska uprava pa lahko zaradi racionalnejše izrabe pro-
metnih površin določi, da se na določenih cestah ali delih
ceste parkiranje časovno omeji (območje kratkotrajnega par-
kiranja) tako, da sme trajati parkiranje do 2 uri.

Območja kratkotrajnega parkiranja se na podlagi odloč-
be občinske uprave označijo z modrimi črtami na cestišču in
s prometnimi znaki.

Voznik mora čas prihoda na parkirni prostor, kjer je
parkiranje časovno omejeno označiti s parkirno uro na vi-
dnem mestu v vozilu, in po izteku določenega časa vozilo
odpeljati.

16. člen
Parkirne površine iz druge alinee drugega odstavka

13. člena (rezervirane parkirne površine), lahko po potrebi
določi občinska uprava. Parkirne površine morajo biti ozna-
čene s prometnimi znaki, ki vsebujejo tudi dopolnilno tablo,
na kateri mora biti označena ali vrsta vozil, ali določeni
lastniki vozil, za katere je namenjena parkirna površina, kot
npr.: parkirne površine za tovorna vozila, avtobuse, avto-
taksi vozila, za osebna bivalna vozila, avtomobilske priklo-
pnike, za vozila, ki so označena s posebnim znakom za
invalide, vozila stanovalcev s stalnim bivališčem v ožjem
območju označenega parkirišča.

Na omenjenih parkirnih površinah je dovoljeno parkira-
nje samo tistih vozil in tistim voznikom, za katere so parkirne
površine rezervirane in na predpisan način označene.

17. člen
Parkirne površine, kjer se za parkiranje plača parkirni-

na, kot tudi parkirišča, kjer je organizirano čuvanje parkira-
nih vozil, za kar se plačuje komunalna taksa, določi Občin-
ski svet občine Ajdovščina, ki pri tem opredeli tudi način
plačevanja parkirnine in višino pristojbine.

Na dopolnilni tabli mora biti določeno plačilo parkirni-
ne, pri avtomatiziranem načinu plačevanja pa mora biti po-
stopek in način uporabe označen na ustreznem avtomatu
(parkirni uri).

Za parkiranje na gornjih površinah mora voznik plačati
ustrezno parkirnino oziroma takso.

IV. NEPRAVILNO PARKIRANA IN ZAPUŠČENA VOZILA

18. člen
Na vozilo, ki je na javnih površinah parkirano v naspro-

tju z določbami prometnih pravil ali s postavljenimi prometni-
mi znaki, občinski redar namesti obvestilo o prekršku ali
izda obvestilo o prekršku in plačilni nalog lastniku oziroma
uporabniku, če ga zaloti pri prekršku.

19. člen
Za vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udele-

žence v cestnem prometu se odredi odvoz. Stroške odstra-
nitve mora poravnati lastnik vozila.

Redar ali druga pooblaščena oseba za nadzor odredi
odstranitev tudi za zapuščeno vozilo, za katerega ugotovi,
da se ne more usposobiti za vožnjo, lastnik pa ga tudi po
obvestilu ni odstranil, oziroma, ko lastnika ni mogoče ugo-
toviti.

20. člen
Zapuščeno vozilo iz prejšnjega člena je motorno vozilo

na javni površini, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano
in nihče ne skrbi zanj.

Pooblaščena oseba mora poskusiti ugotoviti lastnika
zapuščenega vozila in mu odrediti, da vozilo odstrani na
svoje stroške. Po ugotovitvi lastnika mu mora s priporoče-
nim pisnim obvestilom naložiti, da odstrani vozilo v roku 8
dni, obvestilo z enako vsebino pa mora namestiti na vidno
mesto na samo vozilo, kar velja tudi v primeru, da ni mogoče
ugotoviti lastnika. V obvestilu mora biti izrecno navedeno, da
bo po preteku roka odrejena odstranitev vozila.

21. člen
Pooblaščena oseba mora o zapuščenem vozilu in po-

stopku odstranjevanja sestaviti poseben zapisnik, kateremu
mora biti obvezno priložena fotografija vozila. Zapisnik mora
vsebovati naslednje podatke:

– datum opozorila lastniku in podatke o njem, če je le-
ta znan,

– datum odstranitve vozila,
– tip vozila oziroma druge evidenčne oznake,
– kratek opis stanja vozila,
– lokacijo najdbe vozila,
– opis načina odvoza,
– podatke o osebi, ki je vodila postopek.
Če se pri ogledu ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo,

da ne predstavlja vrednosti, oziroma gre za ostanke vozila,
in ni mogoče ugotoviti njegovega lastnika, se vozilo ne glede
na določbe tega odloka uniči kot odpadek.

22. člen
Občinski svet občine Ajdovščina določi izvajalca dejav-

nosti, ki opravlja na območju občine odvoz vozil v primerih iz
tega odloka, nudi primeren prostor za hrambo vozil ter zago-
tovi ustrezno varovanje vozil na hrambi, ter potrdi ceno pre-
voza, hrambe vozil in druge stroške (npr. uničenja vozila).

23. člen
Izvajalec dejavnosti mora voditi evidenčno knjigo o pre-

vzemu vozil v hrambo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila,
– fotografijo in evidenčne podatke o vozilu,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške, nastale v vezi s prevozom in hrambo,
– stroške povezane z morebitnim uničenjem vozila,
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če

do njih pride.
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24. člen
Isti dan, najpozneje pa prvi naslednji delovni dan po

prevzemu vozila v hrambo pozove izvajalec dejavnosti lastni-
ka s priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni
od datuma prevzema. Vozilo je mogoče prevzeti na podlagi
verodostojne listine o lastništvu ter po plačilu vseh stroškov,
nastalih v postopku. Za stroške pooblaščena oseba izstavi
račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija posamez-
nih stroškov.

Če lastnik vozila ni bil ugotovljen, pooblaščena oseba
objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove ne-
znanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti
navedeno, da bo vozilo po poteku roka za prevzem prodano
na javni dražbi ali uničeno. Oglas se objavi na primernem
mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski
občine ter v lokalnem časopisu in na lokalnem radiu.

25. člen
Po preteku roka, določenega v 28. členu tega odloka

se zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, ki jo organizira
izvajalec dejavnosti. Vrednost vozila se določi z uradno ceni-
tvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stroškov
prevoza in hrambe, se vozilo uniči.

Od izkupička od prodaje vozil se pokrijejo stroški pre-
voza, hrambe in prodaje, preostanek se nakaže lastniku
vozila. Če le-ta ni znan, se sredstva nakaže v proračun
Občine Ajdovščina.

Če lastnika ni mogoče ugotoviti, prodajna vrednost
vozila pa ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške uni-
čenja občina iz proračuna.

Za morebitne napake v postopku odvoza, hrambe, pro-
daje ali uničenja vozila, zaradi katerih nastane lastniku vozila
škoda, je izvajalec dejavnosti lastniku materialno odgovoren.

V. PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA REDARJA V ZVEZI
Z USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI

TER ZAPUŠČENIMI VOZILI

26. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi, parki-

ranimi vozili (mirujoči promet) in nad zapuščenimi vozili, in v
zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom o varnosti v
cestnem prometu, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in
s tem odlokom.

27. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa ob-

činski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in
dolžnost:

– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nad-

zora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni

ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za kate-

re je pooblaščen.

VI. KAZENSKI DOLOČBI

28. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo občinskega redarja ne pove osebnih

podatkov oziroma mu da napačne podatke,

– kdor se nedostojno vede do občinskega redarja ali
oseb, ki so udeležene v postopku,

– kdor prepreči občinskemu redarju izvrševanje ura-
dne naloge ali ga pri tem ovira,

– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristoj-
nosti občinskega redarja ali odklanja posredovanje podat-
kov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev dolo-
čene kršitve.

Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno
kaznijo 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti (samostojni podjetniki), z denarno kaznijo 25.000 SIT
pa njena odgovorna oseba.

29. člen
Občinski redar izda za prekrške plačilni nalog takoj na

kraju prekrška tistim, ki jih zaloti pri prekršku in tistim, kate-
rih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sred-
stvi ali napravami.

Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storil-
ca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekr-
ška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, šte-
vilko računa Občine Ajdovščina in pravni pouk, lahko pa tudi
druge podatke v skladu s predpisi.

Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen
ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za
uvedbo postopka o prekršku.

Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, do-
ločeno v prejšnjem členu tega odloka, v roku osmih dni na
račun Občine Ajdovščina, ali v tem roku vložiti ugovor. Sto-
rilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na
kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okolišči-
ne to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o
prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredeli-
tev prekrška.

Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi
prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno
denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni
kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je
podal ugovor, v tem primeru občinski redar zaprosi za po-
moč policijsko postajo, da uradna oseba organa za notranje
zadeve s predlogom za uvedbo postopka o prekršku prive-
de kršitelja k organu, pristojnemu za postopek o prekršku.

Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka
tega člena, pisno, priporočeno po pošti Občini Ajdovščina,
ta pa pošlje ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka
o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.

Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku, večje denarne kazni kot se sme izter-
jati takoj na kraju prekrška.

Če denarne kazni tisti, ki je storil prekršek, ne plača v
določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni
nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pisnega opomina.

Storilec, ki plača denarno kazen v roku, predvidenem v
četrtem odstavku tega člena, plača le polovico denarne
kazni, izrečene na kraju prekrška.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ureditvi prometa v naseljih Občine Ajdovščina (Uradno glasi-
lo, št. 1/88, 12/90, 10/91 in 8/92).
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31. člen
Prometna ureditev, ki je označena s prometno signali-

zacijo na podlagi predpisa iz prejšnjega člena in na podlagi
odredbe o ureditvi cestnega prometa na območju Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 5/92 in 4/93) ostane v velja-
vi, kolikor ni v nasprotju z določili predpisov o varnosti v
cestnem prometu ali v nasprotju z določili tega odloka.

Občinska uprava je dolžna vzdrževalcem cest odrediti,
da v roku 30 dni po zagotovitvi sredstev za postavitev pro-
metne signalizacije, namestijo prometno signalizacijo in osta-
le prometne označbe, ki zagotavljajo varnost cestnega pro-
meta, v skladu s sprejeto prometno ureditvijo iz tega odloka.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-54/99-2001
Ajdovščina, dne 22. februarja 2001.

Župan
Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

LJUTOMER

1145. Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo
mesta Ljutomer in okolnih krajev

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85,29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, in 44/97), na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 14. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Ob-
činski svet občine Ljutomer na 23. seji dne 26. 2. 2001
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za plinifikacijo mesta

Ljutomer in okolnih krajev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 (Ura-
dni list SRS, št. 7/87 in Uradni list RS, št. 24/92, 15/99)
sprejme lokacijski načrt za plinifikacijo mesta Ljutomer in
okolnih krajev, ki ga je izdelal Tehnični biro d.o.o., Sloven-
ska 11, 9000 Murska Sobota pod številko LN/LJ-01/00,
september 2000.

2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. splošni del
2. povzetek strokovnih podlag

3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih

4. soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
1. prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. prikaze tras omrežja.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Trasa plinovodnega omrežja poteka po zemljiščih na-

slednjih naselij oziroma katastrskih občin: k.o. Ljutomer,
k.o. Noršinci, k.o. Babinci, k.o. Stročja vas, k.o. Cven, k.o.
Mota in je razvidna v grafičnem delu.

Zemljišča, po katerih potekajo posamezni hišni pri-
ključki, niso zajeta.

Individualni priključki, od hišnega priključka oziroma
požarne pipe, ki se nahaja 1 m na zemljišču posameznega
porabnika do njegovih trošil v objektu, se izvedejo na podla-
gi posebne dokumentacije, na katero si bo moral pridobiti
ustrezno dovoljenje pri Upravni enoti Ljutomer.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Na območju navedenih katastrskih občin iz prejšnjega

člena bo zgrajeno plinovodno omrežje za energetske potre-
be in oskrbo mesta Ljutomer in okolnih krajev: Noršinci,
Babinci, Stročja vas, Cven in Mota.

V lokacijskem načrtu se predstavljata dva koncepta
izgradnje plinovodnega omrežja. Prvo tehnično rešitev pred-
stavlja koncept gradnje oskrbovalnega omrežja (p = 0.5 – 4
bar) in koncept distribucijskega omrežja (p = 20 mbar).

Plinovodno omrežje bo sestavljeno iz naslednjih se-
stavnih delov:

– priključitev na obstoječo RP Ljutomer, ki je locirana
na parc. št. 1096 k.o. Cven, katera je v upravljanju Geoplin
d.o.o. Ljubljana;

– izgradnja 5 reducirnih postaj za redukcijo tlaka iz 0.5
– 4 bara na 20 mbarov;

– izgradnja srednjetlačnega omrežja za napajanje re-
ducirnih postaj;

– izgradnja nizkotlačnega distribucijskega omrežja, tla-
ka 20 mbarov;

– izgradnja hišnih priključkov.
Plinovodno omrežje bo zgrajeno iz polietilenskih cevi

PE/A za tlačno stopnjo S5 in S8 po DVGW.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

5. člen
V sklopu izvedbe plinovodnega omrežja mora investitor

upoštevati naslednja določila:
Križanja predvidenega plinovodnega omrežja z obsto-

ječo infrastrukturo: cesto R2-230, odsek 1309, R2-230,
odsek 1310, R2-231, odsek 1327, R3-713, odsek 4910,
lokalne ceste in javne poti, železniško progo Ormož–Mur-
ska Sobota, potok Sirotko, Kozarico, Ščavnico in Kostanje-
vico, komunalno in energetsko infrastrukturo (vodovod, ka-
nalizacija, elektrika, telefon, catv, plinovod) se morajo izva-
jati izključno v skladu s pogoji upravljalcev posameznih ob-
jektov in naprav. Na vseh mestih križanj se morajo obstoječi
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komunalni vodi predhodno zakoličiti, da se določi njihova
natančna lega.

Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastruktu-
ri se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih
izvaja upravljalec sam.

Dosledno je potrebno upoštevati pogoje iz posameznih
soglasij k lokacijskemu načrtu in kasneje k projektni doku-
mentaciji.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

6. člen
Predvidena trasa plinovoda križa magistralni plinovod

in poteka tudi vzporedno z njim. Vsa križanja in dela v nepo-
sredni bližini se opravljajo izključno pod pogoji podjetja Ge-
oplin Ljubljana.

VI. ETAPNOST IZVEDBE

7. člen
Gradnja plinovodnega omrežja se lahko izvaja po eta-

pah odvisno od nujnosti in interesa porabnikov.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

8. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne

škodljive posledice zaradi graditve,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo

prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred za-

četkom gradnje,
– zagotoviti nemotene dostope in komunalno oskrbo

vseh objektov vzdolž trase,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.

VIII. TOLERANCE

9. člen
Trasa plinovoda je določena v situaciji trase. Odstopa-

nja od trase so možna, če se na osnovi detajlnih proučevanj
ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve
oziroma, če na podlagi natančnih podatkov o legi komunal-
nih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako rešitvijo mo-
rajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.

IX. NADZOR

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, kraja-

nom in organizacijam na Oddelku za varstvo okolja in ureja-
nje prostora občine Ljutomer in na sedežih Krajevnih sku-
pnosti: Ljutomer, Cven, Stročja vas.

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-05/01
Ljutomer, 27. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1146. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Ljutomer

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena pravilnika o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00), 3., 25. in
241. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00), 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00),
14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99)
je Občinski svet občine Ljutomer na 23. seji dne 26. 2.
2001 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki

v Občini Ljutomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Namen odloka

S tem odlokom se določijo vrste komunalnih odpad-
kov, ravnanje z njimi, način obračuna storitev ravnanja ter
nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine Lju-
tomer.

2. člen
Cilji ravnanja z odpadki

Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. zmanjšanje in omejevanje vseh neugodnih vplivov,

ki jih lahko povzroča ravnanje z odpadki na okolje in člove-
kovo zdravje,

2. zmanjšanje količine odpadkov z ukrepi za prepreče-
vanje njihovega nastajanja in z vzpostavitvijo sistemov za
racionalno izrabo snovne in energetske vrednosti odpad-
kov,

3. zmanjšanje nevarnostnega potenciala izrabljenih in
zastarelih izdelkov ter proizvodnih odpadkov,

4. inertizacija odpadkov in imobilizacija nevarnih sesta-
vin v odpadkih pred odlaganjem,

5. določitev in stalno izboljšanje oskrbovalnih standar-
dov.

3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki

Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Ljutomer, kot lokalna skupnost, ki mora po

zakonu zagotoviti javno službo ravnanja z odpadki,
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2. izvajalci javne službe ravnanja z odpadki (v nadalje-
vanju besedila: izvajalec),

3. pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpad-
ki in s tem povzročajo obremenitve okolja (v nadaljevanju
besedila: povzročitelji).

4. člen
Sistem ravnanja z odpadki

Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:

1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega na-
stajanja po programu, ki ga pripravi izvajalec gospodarske
javne službe na podlagi drugega odstavka 7. člena tega
odloka,

2. vračanje odpadkov v snovno in energetsko izrabo,
3. odlaganje odpadkov (na urejenih odlagališčih),
4. postopna odprava starih bremen odpadkov (sanira-

nje divjih odlagališč).

5. člen
Obveznost ravnanja z odpadki

Na celotnem območju Občine Ljutomer je obvezno
ravnanje z odpadki iz 8. člena tega odloka, iz vseh virov, po
sistemu iz prejšnjega člena tega odloka.

Vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci objektov bi-
vanja, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju Ob-
čine Ljutomer, morajo biti kot povzročitelji vključeni v sistem
ravnanja z odpadki.

Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in
odvzemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov
(kesoni, vreče…), če so navedena zbirna in odjemna mesta
začasnega značaja, se opustijo takoj, ko prenehajo razlogi,
zaradi katerih so bila določena.

Pristojni inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo,
da se izvajalci in povzročitelji ravnajo po določilih tega člena.

6. člen
Obveznost določb

Določbe tega odloka so obvezne za vse subjekte rav-
nanja iz 3. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo ravnanje
v skladu iz prejšnjega odstavka.

7. člen
Opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki na območju Občine Lju-
tomer opravljajo izvajalci lokalne javne službe ravnanja z
odpadki.

Izvajalci lokalne službe ravnanja z odpadki opravljajo
dejavnost v skladu s programom gospodarjenja z odpadki v
katerem se posebej opredelijo pogoji za sortiranje in ločeno
zbiranje odpadkov s terminskim planom in konkretno izved-
bo prehoda na ločeno zbiranje. Pri pripravi programa se
upošteva veljavna zakonodaja in določila tega odloka. O
predlogu programa odloča občinski svet.

II. ODPADKI

8. člen
Vrste odpadkov

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavno-
stih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni.

Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki (organski):
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni od-

padki…),
– vrtni odpadki, trava, listje, vejevje, grmičevje,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina…),
2. odpadni papir in karton,
3. odpadno steklo (belo in barvno),
4. odpadne umetne mase in gumiji (polimeri, elasto-

meri…),
5. odpadne kovine,
6. les,
7. preostali komunalni odpadki:
– pepel,
– keramika,
– usnje,
– tekstil,
– odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem

čiščenju javnih površin,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in

čistilnih naprav ter greznične gošče ob upoštevanju ustrez-
nih predpisov,

8. odpadni gradbeni material, jalovina.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen
Zbiranje odpadkov

Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v zabojnikih iz 1.
ter 2. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka na
urejenem prostoru, ki je v objektu oziroma na prostem, če v
objektu ni dovolj prostora.

Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti
od prevoznih cest ne more priti s specialnim vozilom za
odstranjevanje odpadkov, zbirajo odpadke v vrečkah za od-
padke iz 3. točke prvega odstavka 14. člena tega odloka.

Povzročitelji iz drugega odstavka tega člena si morajo
glede na količino odpadkov pri izvajalcu priskrbeti proti pla-
čilu ustrezno število plastičnih vrečk iz 3. točke 14. člena.

Izvajalci lahko v skladu s programom iz 7. člena tega
odloka določijo tudi skupno odjemno mesto za več povzroči-
teljev odpadkov, z uporabo skupnega zabojnika za odpadke.

Če količina odpadkov redno presega volumen predpi-
sane posode za odpadke izvajalec povzročitelju predlaga
ustrezno povečanje volumna. V primeru, da je količina re-
dno manjša od volumna posode, se na predlog povzročite-
lja, v dogovoru z izvajalcem, lahko v izjemnih primerih zmanj-
ša obračunska količina. Kolikor ne pride do dogovora v
navedenem primeru, se določi v skladu z določili statuta
občine.

10. člen
Prostor za zbirno in odjemno mesto

Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
zabojnike oziroma plastične vrečke za odpadke, skladno s
4. členom tega odloka. Zbirno mesto se običajno nahaja
čim bližje viru nastanka odpadkov.

Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen pro-
stor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke. Odjemna
mesta se nahajajo ob robu pločnika, magistralne, regional-
ne, občinske ceste oziroma tam, kjer jih določi izvajalec.

Izvajalcu mora biti omogočen dostop do odjemnega
mesta.

V spornih primerih določi odjemno mesto pristojni ob-
činski upravni organ.
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11. člen
Pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta

Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati
estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim po-
gojem in ne smeta ovirati in ogrožati prometa na javnih
prometnih površinah.

12. člen
Vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest

Zbirna in odjemna mesta vzdržujejo skladno z 11. čle-
nom tega odloka povzročitelji odpadkov.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo vzdrževa-
nje zbirnih in odjemnih mest.

13. člen
Načrtovanje zbirnih in odjemnih mest

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter ob-
stoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opre-
mo izvajalcev.

14. člen
Vrste zabojnikov in vrečk za zbiranje odpadkov

Povzročitelji morajo skladno s programom iz 7. člena
tega odloka ter navodili izvajalcev odpadke odlagati v:

1. tipizirane plastične in kovinske zabojnike, volumna
120, 160, 240 in 1100 litrov na kolesih,

2. tipizirane kovinske zabojnike kesone, volumna do
8 m3,

3. druge zabojnike in/ali vrečke, ki jih določi izvajalec v
programu, samo kolikor se ne morejo uporabiti zabojniki iz
1. in 2. točke tega odstavka.

Stalna odvzemna mesta se določijo v upravnem po-
stopku z obveznim soglasjem izvajalca zbiranja in transporta
odpadkov glede lokacije odvzemnega mesta, vrste in števila
odjemnih posod.

V primerih, kjer je bilo dovoljenje povzročiteljem izdano
pred uveljavitvijo tega odloka, določita stalno odjemno me-
sto izvajalec in povzročitelj. Povzročitelji se lahko skupaj z
izvajalcem dogovorijo za lokacijo občasnih skupnih odjem-
nih mest.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in
število zabojnikov, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem
ne moreta dogovoriti.

15. člen
Prepoved odlaganja odpadkov izven zabojnikov za

odpadke
Izven zabojnikov za odpadke na zbirnih in odjemnih

mestih je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki

se odlagajo v zabojnike iz 1. ter 2. točke prvega odstavka
14. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu
proti plačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke istega člena.

Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo odstrani-
tev odpadkov, ki se odlagajo izven zabojnikov za odpadke.
Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, kolikor
pa ta ni znan, pa v breme lastnika zemljišča.

16. člen
Prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne zabojnike

in vrečke
V tipizirane zabojnike in vrečke za odpadke je prepove-

dano zbirati:

1. odpadke v tekočem stanju;
2. kužen material, tleče, lahko vnetljive, gorljive, ek-

splozivne, dražljive, strupene, radioaktivne ter druge odpad-
ke v skladu s 5. členom pravilnika o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 5/00);

3. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina;
4. kosovne odpadke (pohištvo, bela tehnika, kolesa);
5. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov;
6. posebne odpadke in druge nevarne snovi;
7. poginule živali in kože.
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, go-

stinska podjetja, zasebni gostinci ter prodajalci sadja in zele-
njave so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke
ostanke v biološko razgradljive plastične vreče, le-te pa v
posode za biološke odpadke oziroma običajne posode za
odpadke, dokler na določenem območju še ni uvedeno
popolno ločeno zbiranje odpadkov.

Pristojni inšpektor lahko zahteva tak način odlaganja
tudi v primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča
motnje za okolico (smrad, mrčes).

Prav tako je prepovedano zbiranje odpadkov v naspro-
tju s programom iz 7. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odla-
ganje odpadkov na podlagi prejšnjih dveh odstavkov tega
člena.

17. člen
Prepoved sežiganja odpadkov

V naseljih je prepovedano sežiganje komunalnih in dru-
gih odpadkov na tak način, da se onesnažuje zrak ali druga-
če moti prebivalce.

Izjemoma je dovoljeno kurjenje spomladanskega in dru-
gega čiščenja rastlinskih ostankov, a ne po 18. uri in pod
pogoji, ki jih določa zakon. Izjemno dovoljenje kurjenja ne
velja za nedelje in državne praznike, ko je kurjenje z odpadki
prepovedano, kot to določa prvi odstavek tega člena.

18. člen
Realizacija zbirno – odjemno mesto

Povzročitelji so dolžni na dan odvoza odpadkov zaboj-
nike in vrečke za odpadke, razen tipiziranih zabojnikov (2.
točka 14. člena tega odloka), pripeljati z zbirnega na odjem-
no mesto, najkasneje do 5. ure zjutraj.

Povzročitelji so dolžni zabojnike po izpraznitvi vrniti na-
zaj na zbirno mesto.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da mo-
rajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti zabojni-
ke in vrečke za odpadke z zbirnega mesta na odjemno
mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

19. člen
Praznjenje zabojnikov

Izvajalec je dolžan prazniti tipizirane zabojnike tako, da
ne ovira prometa, onesnaži odjemnega mesta oziroma nje-
gove okolice ter ne poškoduje zabojnika.

V primeru, da izvajalec onesnaži odjemno mesto ga je
dolžan tudi očistiti.

V primeru, da izvajalec poškoduje zabojnik, ga je dol-
žan popraviti ali zamenjati za drugega.

20. člen
Organiziranje prireditev

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, mo-
rajo v času trajanja prireditve prostor opremiti z ustreznimi
zabojniki za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa
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takoj oziroma najkasneje pa v 6 urah, poskrbeti, da se
prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odla-
gališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki, najka-
sneje v 24 urah.

Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih priredi-
tev in aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da se ravnajo
po določilih prvega odstavka tega člena.

21. člen
Potrdilo o rednem odvozu odpadkov

K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostoj-
nega podjetja ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj
priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na od-
voz odpadkov v skladu s tem odlokom.

Ob prijavi na odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan
izvajalcu sporočiti predvidene vrste in količine odpadkov.

Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca Upravna
enota v Ljutomeru izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.

Vključeni povzročitelji iz prvega odstavka tega člena
preidejo na nov način ravnanja z odpadki v skladu z
42. členom tega odloka.

22. člen
Ravnanje z zabojniki za odpadke

Izvajalci so dolžni zabojnike za odpadke po potrebi ali
na zahtevo komunalnega inšpektorata ter ustrezne službe v
občini čistiti, razkuževati in vzdrževati, jih sproti popravljati
ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.

Nosilci stroškov čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja
zabojnikov za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni
plačati stroške popravila oziroma zamenjave zabojnika za
odpadke, če so ga poškodovali ali jim je bil odtujen.

Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka
tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, razkuževa-
nje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih
zabojnikov.

23. člen
Nabava zabojnikov za odpadke

Zabojnike za odpadke lahko nabavijo Občina Ljuto-
mer, povzročitelji ali izvajalec, na osnovi sprejetega progra-
ma iz 7. člena tega odloka, namešča in obnavlja pa jih
izvajalec.

V primeru, da zabojnike za odpadke nabavi izvajalec,
zaračunava povzročiteljem poleg cene za odvoz tudi obrab-
nino za njihovo uporabo.

V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik tipiziranega
zabojnika za odpadke, ki ustreza tehnologiji odvažanja, izva-
jalec obrabnine ne sme zaračunavati.

Stroški za obrabo ali zamenjavo teh posod bremenijo
povzročitelja, razen v primeru, določenem v tretjem odstav-
ku 20. člena.

IV. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

24. člen
Pogostost odvozov

Izvajalci so dolžni zabojnike in vrečke za odpadke iz
14. člena tega odloka prazniti skladno s programom iz
7. člena tega odloka oziroma razporedom odvoza za teko-
če leto, ki ga pripravijo izvajalci.

Razpored se objavi v javnih občilih in na krajevno obi-
čajen način. Razpored mora ustrezati strukturi in količini
posameznih odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), so izvajalci dolžni
opraviti odvoz najkasneje v naslednjih treh delovnih dneh po
prenehanju ovire oziroma praznikih.

Inšpekcijski organi lahko v primeru neupoštevanja do-
ločil tega člena izvajalcem z odločbo odredijo odvoz odpad-
kov.

25. člen
Način odvoza

Izvajalci smejo odvažati odpadke samo s posebej ure-
jenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higien-
sko nakladanje in odvažanje odpadkov in praznjenje posod.

Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da
odvaža odpadke le s posebej urejenimi komunalnimi vozili.

Manjše količine odpadkov iz 4., 7. in 8. točke 8. člena
tega odloka – merilo je prikolica za osebni avto, lahko odva-
žajo na odlagališče Ljutomer tudi povzročitelji sami.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo povzročite-
lju, ki sam odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega
člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.

Povzročitelji morajo v tem primeru odložiti odpadke na
deponiji po navodilih upravljalca in plačati stroške odlaga-
nja.

Zbiranje sekundarnih surovin in posebnih (nevarnih)
gospodinjskih odpadkov:

Za zbiranje in odvažanje kosovnih odpadkov ter pose-
bnih (nevarnih) gospodinjskih odpadkov sklene izvajalec z
občino posebno pogodbo za vsakokratno akcijo zbiranja. V
pogodbi se določijo pogoji za zbiranje ter vrsto odpadkov, ki
se bodo zbirali.

Kolikor so stroški zbiranja in odstranjevanja kosovnih in
posebnih odpadkov vključeni v ceno odvoza komunalnih
odpadkov, mora biti zbiranje in odstranjevanje sestavni del
vsakoletnega razporeda odvoza, ki ga je v skladu z tem
odlokom dolžan izvesti izvajalec.

26. člen
Ravnanje z odpadki z javnih površin

Odpadke z javnih površin je dolžan odstraniti izvajalec
po nalogu komunalnega nadzornika oziroma pristojnega in-
špektorja.

Sem spadajo tudi ostanki vozil.
Stroške odstranitve plača povzročitelj. Če pa tega ni

mogoče ugotoviti, jih izvajalcu povrne lastnik zemljišča, ki
ima v primeru naknadne ugotovitve povzročitelja pravico in
dolžnost od le-tega izterjati stroške.

Za ugotavljanje povzročiteljev odlaganja in odmetava-
nja odpadkov na javnih površinah izven namenskih posod so
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik.

V. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

27. člen
Odlaganje odpadkov

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na
določeno odlagališče odpadkov v Ljutomeru. Odlagališče
odpadkov mora priskrbeti občina oziroma občine, če gre za
skupno odlagališče.

28. člen
Sprejemljivost odlagališča odpadkov

Na odlagališču odpadkov se lahko odlagajo samo od-
padki, ki jih dovoljuje veljavni poslovnik odlagališča, pravil-
nik o odlaganju odpadkov ter pravilnik o ravnanju z odpadki.
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Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališče
odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi
pogoji in za katere si izvajalci pridobijo mnenje pooblaščene
strokovne institucije.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo na odlagališču pre-
povedo odlaganje odpadkov, ki niso zajeti v tem členu oziro-
ma naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije glede de-
poniranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.

29. člen
Režim odlaganja odpadkov

Upravljalec odlagališča s poslovnikom določi režim
odlaganja odpadkov na odlagališču.

30. člen
Obratovalni čas

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Izva-
jalci in povzročitelji so dolžni odpadke pripeljati na odlagali-
šče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi
upravljalec.

31. člen
Odlaganje odpadkov izven odlagališča

Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje
odpadkov.

Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je
dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagali-
šče. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove stroške
izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo pristojnega inšpektorata ali
občinske službe komunalnega nadzora.

Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke iz-
vajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstrani-
tev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in
njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev
odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročite-
ljem kot tudi izvajalcem v skladu s prvim odstavkom tega
člena.

VI. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

32. člen
Določanje cen ravnanja z odpadki

Cene ravnanja s komunalnimi odpadki določi Občina
Ljutomer skladno z veljavnimi predpisi, temeljijo pa na kalku-
laciji cen, ki jih pripravi izvajalec.

33. člen
Načelo »povzročitelj plača«

Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi pov-
zročitelji s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Ljuto-
mer, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.

34. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki

1. Osnova za obračun ravnanja z odpadki iz stanovanj-
skih prostorov (individualne zgradbe) je volumen posod za
zbiranje odpadkov. Minimalna posoda za obračun ravnanja
z odpadki je 120 l ali 0,12 m3.

2. Pri gospodinjstvih v urbanih okoljih, kjer uporabniki
odlagajo odpadke v skupne posode (blokovne cone, posa-
mezne večstanovanjske zgradbe itd. je osnova za obračun
ravnanja z odpadki število članov gospodinjstva s tem, da je
obračunska količina odpadkov 167 l na osebo na mesec
(0,167 m3).

3. Osnove za izračun stroškov ravnanja z odpadki v
primeru 14-dnevnega odvoza so enake kot za tedenski od-
voz s tem, da se cena za enoto zniža za 30%.

4. Za poslovne prostore ter obrtne in industrijske obra-
te se povzročiteljem obračunava odvoz odpadkov po volum-
nu odpadkov na osnovi pogodbe med izvajalcem in povzro-
čiteljem. Pogodbo mora pravna oseba skleniti pred začet-
kom opravljanja dejavnosti. Če ne sklene pogodbe v 30
dneh, nadomesti to pogodbo odločba pristojnega organa
občine, ki je pristojen za komunalno dejavnost.

5. Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odla-
gališče se stroški odlaganja odpadkov obračunavajo po m3

pripeljanih odpadkov po redni ceni, ki je določena po veljav-
nem ceniku.

6. Če povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, so izvajal-
ci upravičeni zaračunati stroške tudi za tiste odpadke, ki so
nesortirani.

35. člen
Pri določanju smetiščne takse je upoštevati razlike med

lokalnimi skupnostmi za pokrivanje nastalih stroškov za reali-
zacijo nalog pri ravnanju s komunalnimi odpadki.

36. člen
Spremembe podatkov

Za obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki sporoči-
jo povzročitelji odpadkov izvajalcu vse podatke in njihove
spremembe v roku enega meseca (naslov, dejavnost, veli-
kost zabojnikov itd.).

Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge
prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti,
kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali spremem-
bi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu komunalne
storitve.

37. člen
Pridobivanje podatkov

Če povzročitelji v roku, ki ga določijo izvajalci, ne spo-
ročijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz
razpoložljivih uradnih evidenc. Za pravilno ugotovitev dejan-
skega stanja lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v
zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mne-
nja bremenijo povzročitelja odpadkov.

38. člen
Obveznost plačila

Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki na-
stane za povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati
storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji vselijo v
stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.

Obračun stroškov ravnanja z odpadki je mesečen.

VII. NADZOR

40. člen
Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojna komunalna inšpekcija občine ter pristojni organi
lokalne skupnosti (služba komunalnega nadzora), vsak v
okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.
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Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno
ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristoj-
ni inšpekciji ali službi komunalnega nadzora v občini.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

41. člen
Denarne kazni za izvajalce

Z denarno kaznijo do 50.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna oseba – izvajalec, če:

1. ne izvaja odvoza odpadkov v skladu s 6. členom;
2. ne vzdržuje skupnih odjemnih mest (12. člen);
3. ne očistijo odjemnega mesta, če so ga pri praznje-

nju posod za odpadke onesnažili (19. člen);
4. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali

pristojne inšpekcijske službe ne čistijo, razkužujejo in vzdr-
žujejo zabojnikov za odpadke (22. člen);

5. ne praznijo zabojnikov za odpadke, skladno z razpo-
redom odvoza (24. člen);

6. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasne-
je v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (24. člen);

7. odvažajo odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju s
25. členom;

8. ne postavijo zabojnikov na primerna odjemna me-
sta, odjemnih mest ne čistijo in vzdržujejo ter zabojnikov ne
odvažajo skladno s 27. členom;

9. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča ozi-
roma mesta na odlagališču, ki ga določijo upravljalci, odla-
gajo na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne od-
padke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega
mnenja (28. člen);

10. če sežiga komunalne in druge odpadke v nasprotju
z določili 17. člena.

Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

42. člen
Denarne kazni za povzročitelje

Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek posameznik, če kot povzročitelj:

1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka;
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta v skladu z

navodili izvajalcev (12. člen);
3. ne odlaga odpadkov v zabojnike za odpadke, dolo-

čene v 14. členu;
4. odlaga odpadke izven zabojnikov za odpadke ali

izven odlagališča odpadkov (15. člen);
5. odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
6. v času odvoza ne pripelje zabojnika za odpadke na

odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrnejo na izbirno
mesto (18. člen);

7. ne vzdržuje čistoče na zbirnih, odjemnih mestih,
dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči dostopa do
zabojnika za odpadke (19. člen);

8. odvaža odpadke v nasprotju s tretjim odstavkom
25. člena;

9. odlaga odpadke izven določenega odlagališča
(31. člen tega odloka).

Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje pravna ter fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali
drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 15.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz druge-

ga odstavka tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

43. člen
Denarne kazni za organizatorje javnih prireditev

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja
kulture, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem,
če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja
prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po
končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in
odvoza odpadkov na odlagališče (20. člen).

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Rok za prehod na način ravnanja z odpadki

Izvajalci preidejo na način ravnanja z odpadki na celot-
nem območju ravnanja z odpadki v skladu s tem odlokom v
roku enega leta.

45. člen
Rok za pripravo programa ravnanja z odpadki

Izvajalci pripravijo program iz 7. člena tega odloka naj-
kasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka. V tem pro-
gramu se določijo tudi roki in pogoji za prehod iz delnega v
popolno ločeno zbiranje odpadkov na določenih območjih
ali na celotnem področju občine.

46. člen
Veljavnost novega odloka

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

47. člen
Prenehanje veljavnosti starega odloka

Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
obveznem ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Ob-
čine Ljutomer (Uradni list RS, št. 8/91).

Št. 032-06-05/01
Ljutomer, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1147. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Ljutomer

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 14.
člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je
Občinski svet občine Ljutomer na 23. seji dne 26. 2. 2001
sprejel
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S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Ljutomer

1. člen
V statutu Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99)

se črta enajsta alinea drugega odstavka 14. člena in na
novo glasi:

– »odloča o odtujitvi in pridobitvi nepremičnega premo-
ženja občine.«

2. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni in glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.«

3. člen
Doda se nov četrti odstavek v 3. členu, ki glasi:
»Občina ima tudi posebni znak, oziroma insignije, kot

znamenje časti ali oblasti, ki pripada županu in častnemu
občanu Občine Ljutomer. Obliko, vsebino in način nošenja
insignije ob posebnih priložnostih se natančneje opredeli in
določi v odloku.«.

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

4. člen
V četrtem odstavku 22. člena se doda nova alinea, ki

se glasi:
»– komisija za priznanja«.

5. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 36. člena.

6. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 38. člena se spremeni in

glasi:
»Člane nadzornega odbora in predsednika imenuje ob-

činski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji
prvi seji.«

7. člen
V prvem odstavku 68. člena se črta besedilo »ali va-

škega odbora«.
Drugi odstavek se spremeni in glasi:
»Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj pet odstotkov volilcev v občini, zbor obča-
nov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj pet odstot-
kov volilcev v tej skupnosti.«

8. člen
Tretji odstavek 80. člena se spremeni in glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali v občini oziro-
ma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uve-
del.«

9. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 88. člena in se na

novo glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt

razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bi-
lanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestav-
ljajo finančni načrt neposrednih uporabnikov. Načrt razvoj-

nih programov sestavljajo letni načrt oziroma plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov.«

10. člen
Besedilo 99. člena se črta in nadomesti z novim bese-

dilom, ki glasi:
»Zaključni račun je akt občine, v katerem so prikazani

predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhod-
ki in drugi izdatki občine za preteklo leto, ki se sprejema po
enofaznem postopku.

Priprava konsolidirane premoženjske bilance občine
Konsolidirana premoženjska bilanca občine je akt, v

katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja občine
po stanju na dan 31. decembra tekočega leta.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravi-
jo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem
letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske upra-
ve, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance. Občina v premoženjsko bilanco ob-
čine vključi tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabni-
kov občinskega proračuna in ožjih delov občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli
občin sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v
prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu.«

11. člen
118. člen se spremeni in glasi:
»Amandma, člen odloka, naslov odloka in odlok je v

celoti sprejet, če zanj na seji občinskega sveta glasuje veči-
na opredeljenih glasov navzočih članov.«

12. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni in glasi:
»Splošni akti občine morajo biti objavljeni v Uradnem

glasilu Občine Ljutomer in pričnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno.«

13. člen
Doda se nov 136. člen statuta, ki glasi:

»136. člen
(začetek veljavnosti predlaganih sprememb)

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen
določb 12. člena sprememb in dopolnitev statuta, ki začne-
jo veljati z dnem izdajanja Uradnega glasila občine Ljutomer.

Do začetka izdajanja Uradnega glasila občine Ljuto-
mer, se akti objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Št. 032-04-7/01- 588
Ljutomer, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

1148. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Ljutomer

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
je Občinski svet občine Ljutomer na 23. seji dne 26. 2.
2001 sprejel
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S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Ljutomer

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Ljutomer (Ura-

dni list RS, št. 73/00) se prvi odstavek 45. člena se spre-
meni in glasi:

»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
prisotna večina članov občinskega sveta.«

2. člen
46. člen se spremeni in glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je
večina opredeljenih navzočih članov izrekla »ZA« njen spre-
jem.«

3. člen
50. člen se spremeni in glasi:
»Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredeli-

jo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane odločitve.«

4. člen
Tretji odstavek 51. člena se spremeni in glasi:
»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-

cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.

5. člen
V 62. členu se doda alinea, ki glasi:
»– komisija za priznanja.«

6. člen
Četrti odstavek 82. člena se spremeni in glasi:
»Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina oprede-

ljenih glasov navzočih članov občinskega sveta.«

7. člen
Prvi odstavek 85. člena se spremeni in glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so prejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina opredeljenih
navzočih članov.«

8. člen
Tretji odstavek 105. člena se spremeni in glasi:
»Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina

opredeljenih navzočih članov občinskega sveta«.

9. člen
Tretji odstavek 109. člena se spremeni in glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino

opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«

10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04-7/01-585
Ljutomer, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

1149. Sklep o opredelitvi zemljišča kot javno dobro

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga,
73/95 – udl. US, 9/96 – odl. US 39/96 – odl. US, 44/96-
odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US in
59/99 – odl. US), 16. člena pravilnika o prodaji, oddaji v
zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zem-
ljišč v lasti Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00) ter
7., 14. in 86. členom statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 23. seji
dne 26. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o opredelitvi zemljišča kot javno dobro

1. člen
S tem sklepom se opredeli status zemljišč kot javno

dobro, ki so označena s parcelami:
– parc. št. 198/5, travnik 5 v izmeri 156 m2, pripisana

k ZKV št. 95 k.o. Radomerje,
– parc. št. 198/6, cesta v izmeri 11943 m2, pripisana

k ZKV št. 95 k.o.Radomerje,
– parc. št. 139, cesta v izmeri 415 m2, pripisana k

ZKV št. 76 k.o. Radoslavci.

2. člen
Nepremičnini parc. št. 198/5 in 198/6 se odpišeta od

ZKV št. 95 k.o. Radomerje in se pripišeta k seznamu II. k.o.
Radomerje ter dobita status dobrine javnega dobra.

Parc. št. 139 se odpiše od ZKV št. 76 k.o. Radoslavci
in se pripiše k seznamu II. k.o. Radoslavci in dobi status
dobrine javnega dobra.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-05-5/01-594
Ljutomer, dne 26. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Špindler Jožef, inž. kmet. l. r.

1150. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Ljutomer

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94 in 70/00) ter 14. člena statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Ljutomer na 23. seji dne 26. 2. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju političnih strank v Občini Ljutomer

1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki

so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih voli-
tvah v občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna občine,
sorazmerno številu glasov volilcev, ki so jih dobile na voli-
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tvah, in sicer v višini 30 tolarjev mesečno za vsak dobljeni
glas, tako da skupna vrednost sredstev ne presega 0,2%
sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izva-
janje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).

2. člen
Glede na dobljeno število glasov za kandidate v občini

pripadajo mesečno posameznim političnim strankam sred-
stva v naslednji višini:

Politična stranka Število Število SIT
glasov mandatov

Liberalna demokracija Slovenije
– LDS 1156 6 34.680
Demokratična stranka upokojencev
– DESUS 702 3 21.060
Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD 335 1 10.050
Zeleni Slovenije 368 1 11.040
Slovenski krščanski demokrati
– SKD 655 3 19.650
Slovenska ljudska stranka – SLS 610 3 18.300
Socilademokratska stranka Slovenije
– SDS 626 3 18.780

3. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,

se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v prvem odstavku prvega člena tega
pravilnika.

4. člen
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo me-

sečno po dvanajstinah.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep

o načinu financiranja političnih strank Občine Ljutomer (Ura-
dni list RS, št. 12/99).

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom prora-
čuna občine za leto 2001.

Št. 024-01-7/01- 587
Ljutomer, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

MORAVSKE TOPLICE

1151. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/2001) je
Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 5. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Moravske Toplice za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Moravske Toplice za leto 2000, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Mo-
ravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2000.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in

odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2000
znašajo:

v SIT
– skupni prihodki 718,004.247,97
– skupni odhodki 746,113.292,64

Razlika med prihodki in odhodki –28,109.044,67

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazana tudi sred-
stva krajevnih skupnosti za leto 2000 v višini:

– izvirni prihodki krajevnih skupnosti 74,906.693,04
– odhodki krajevnih skupnosti 75,068.663,18
Razlika med prihodki in odhodki –161.970,14

3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:

v SIT
– prejeta vračila danih posojil 12,131.124,66
– dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 4,691.314,00
Razlika med prejetimi in danimi

posojili +7,439.810,66

4. člen
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto

2000 izkazuje:
v SIT

– prejeta posojila od EKO sklada 62,600.000,00
– odplačilo glavnice v letu 1999 13,655.573,38
Razlika med najetimi in
odplačanimi krediti +48,944.426,62

5. člen
Saldo sredstev na računih proračuna Občine Morav-

ske Toplice za leto 2000 v višini 28,275.192,61 SIT se
prenaša kot presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2000 k
saldu nerazporejenih sredstev iz računa proračuna iz prete-
klih let, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz
računov proračuna znaša 51,589.852,20 SIT in se uporab-
lja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske To-
plice za leto 2001 kot namenska sredstva.

Negativni saldo sredstev na računih krajevnih skupno-
sti za leto 2000 v višini 161.970,14 SIT se pokriva iz pre-
sežka prihodkov nad odhodki iz leta 1999.

6. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. decem-

ber 2000 v višini 9,860.526 SIT se prenese v leto 2001.
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7. člen
Pregled vseh prilivov in odlivov proračuna Občine Mo-

ravske Toplice za leto 2000 je sestavni del tega odloka.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št 403-03/01-1
Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1152. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine
Moravske Toplice

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94, odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 69/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00)
in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 11/99 in 02/01) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na 24. redni seji dne 5. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Moravske

Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje občinskega glasila

Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen
Ime glasila je: »LIPNICA«.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Moravske To-

plice.
Sedež izdajatelja: Moravske Toplice, Kranjčeva 3,

9226 Moravske Toplice.
Naslov uredništva: Moravske Toplice, Kranjčeva 3,

9226 Moravske Toplice.

4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma štirikrat letno in se

uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo je namenjeno občanom Občine Moravske To-

plice in ga brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku z najmanj dvema

stranema v madžarskem jeziku.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

5. člen
Namen glasila je skladno s programsko zasnovo, ki jo

določa izdajatelj, obveščati občane na območju Občine Mo-
ravske Toplice o dogajanjih v Občini Moravske Toplice.

Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življe-
nju in delu v Občini Moravske Toplice.

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informa-
cij o vseh področjih življenja in dela v občini.

6. člen
V glasilu se objavljajo predpisi in drugi akti Občine

Moravske Toplice.

III. PROGRAMSKA ZASNOVA

7. člen
Glasilo ima sedemčlanski izdajateljski svet, ki ga se-

stavljajo:
– trije predstavniki občinskega sveta,
– en predstavnik MNSS Občine Moravske Toplice,
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik društev,
– en predstavnik krajevnih skupnosti.
Mandat članov izdajateljskega sveta je štiri leta.
Izdajateljski svet potrdi občinski svet na predlog komi-

sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani izdajateljskega sveta izmed sebe izvolijo predse-

dnika izdajateljskega sveta.

8. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje odgovornega urednika za man-

dat petih let,
– obravnava in sprejema programsko zasnovo glasila,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– potrjuje finančni načrt glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na

njegovo zahtevo.

9. člen
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor imenuje in razrešuje odgovorni ure-

dnik.
Uredniški odbor izvaja vse aktivnosti v zvezi z izdaja-

njem glasila.

10. člen
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju

posamezne številke glasila,
– vodi uredniški odbor,
– predlaga izdajateljskemu svetu sprejem cenika avtor-

skih honorarjev,
– na osnovi ponudb izbere oblikovalca in tiskarja.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in poobla-

stila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novi-
narske poklicne etike.

Odgovorni urednik mora imeti višjo ali visoko izobrazbo
novinarske ali humanistične smeri.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

11. člen
Viri financiranja so naslednji:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načr-

ta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži
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uredništvo in potrdi izdajateljski svet. Sredstva za glasilo
so sestavni del odhodkov proračuna Občine Moravske
Toplice;

– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo

za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– stroške prevajanja,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-

ljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.

13. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru plani-

ranih proračunskih virov je župan.

V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE

14. člen
Stranke in kandidati, ki kandidirajo na občinskih voli-

tvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na
voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani
glasila ter število strank in kandidatov, določi uredniški
odbor.

15. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje

želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo na osnovi
dejanskih stroškov, ki jih ugotavlja uredniški odbor.

VI. DRUGE DOLOČBE

16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena gla-

sila in številke glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne,
– ime in priimek odgovornega urednika.

17. člen
Izdajatelj je dolžan izdajanje glasila prijaviti pristojnemu

organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.

18. člen
Izdajateljski svet mora biti imenovan v roku enega me-

seca od sprejetja tega odloka.

19. člen
Prvi izdajateljski svet ima mandat do poteka mandata

članom občinskega sveta, izvoljenim leta 1998.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/01-1
Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1153. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
v Občini Moravske Toplice

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah (Uradni list
SRS, št. 18/74, 34/88 in Uradni list RS, št. 32/00) ter
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice
na 24. seji dne 5. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

v Občini Moravske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način, pogoje in postopek

oddajanja v najem poslovnih prostorov in stavb (v nadaljnjem
besedilu: poslovni prostori), ki so v lasti Občine Moravske
Toplice ter način določanja najemnin.

Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo za odda-
jo kioskov, stojnic in javnih površin za opravljanje poslovnih
in drugih dejavnosti, če to ni urejeno v drugem občinskem
predpisu.

2. člen
Za poslovne prostore se šteje eden ali več prostorov,

namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbe-
na celota in imajo poseben vhod.

Če nastane dvom, ali se določen prostor šteje za po-
slovni prostor, o tem odločba občinski svet.

3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejav-

nosti v skladu z zazidalnimi načrti, ureditvenimi načrti in
prostorsko-ureditvenimi pogoji.

II. POSTOPEK ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV
V NAJEM

4. člen
Poslovni prostor se odda v najem s pogodbo na podla-

gi javnega razpisa ali z neposredno oddajo.

5. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma za

nedoločen čas. Izjemoma se pogodba lahko sklene za dolo-
čen čas v naslednjih primerih:

– kadar se pričakuje, da se bodo morali poslovni pro-
stori odstraniti zaradi realizacije zazidalnega načrta,

– če je načrtovana prenova objekta, ki se daje v najem,
– če se načrtuje uporaba poslovnega prostora za la-

stne potrebe.
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6. člen
Poslovni prostori se v najem oddajajo praviloma na

podlagi javnega razpisa. Javni razpis se izvede z zbiranjem
pisnih vlog. Javni razpis pripravi občinska uprava na podlagi
predhodne odločitve občinskega sveta, objavi pa se v sred-
stvih obveščanja.

Javni razpis mora vsebovati:
– splošne podatke o poslovnem prostoru, ki je pred-

met oddaje v najem (lokacija in velikost prostora),
– namembnost poslovnega prostora,
– višina najemnine, veljavne v času razpisa,
– čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem,
– naslov in rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti

krajši od 15 dni od dneva objave ter rok, v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izbiri,

– merila, na podlagi katerih se bo poslovni prostor
oddal, če se za isti prostor prijavi več ponudnikov,

– potrdila, dokazila in mnenja, ki jih morajo ponudniki
priložiti ponudbi.

Vloge prosilcev morajo biti poslane po pošti ali osebno
izročene na naslov, ki je naveden v javnem razpisu.

7. člen
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v enaki meri

izpolnjujeta dva ali več prosilcev, imajo prednost prosilci, ki
izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:

– ponudijo plačilo najemnine, višje od izhodiščne,
– opravljajo dejavnost, ki je nova ali edina v kraju,
– opravljajo dejavnost, za katero se ugotovi, da vzpod-

buja razvoj občine,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki odpira nova delovna

mesta v kraju.

8. člen
Po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre in pre-

gleda tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vloge, ki
pogojev javnega razpisa ne izpolnjujejo komisija izloči, osta-
le pa obravnava na podlagi kriterijev, določenih s tem odlo-
kom ter svoje ugotovitve in predloge o izbiri posreduje ob-
činskemu svetu, ki sprejme sklep o oddaji poslovnega pro-
stora v najem.

9. člen
O izbiri se obvesti vse udeležence javnega razpisa in

sicer najkasneje v roku 30 dni po sprejetju odločitve o
oddaji poslovnega prostora v najem.

Zoper sklep imajo vsi kandidati za poslovni prostor
pravico ugovora. Ugovor se vloži pri županu v 8 dneh od
prejema pisnega sklepa. O ugovoru odloči župan. Odločitev
župana je dokončna.

10. člen
Poslovni prostor se izjemoma lahko odda v najem brez

javnega razpisa po predhodni odločitvi župana neposredno
z najemno pogodbo v naslednjih primerih:

– ob elementarnih nesrečah ali drugih primerih, ko ima
dodelitev poslovnega prostora značaj javnega interesa,

– če gre za zamenjavo poslovnega prostora,
– če se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnega

prostora zaradi rušenja in nujno rabi nadomestni poslovni
prostor,

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi preno-
ve ali rekonstrukcije zgradbe,

– če poslovnega prostora ni bilo mogoče oddati v na-
jem niti po ponovnem javnem razpisu.

III. NASTANEK NAJEMNEGA RAZMERJA

11. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne

pogodbe, ki jo za Občino Moravske Toplice podpiše župan.
Najemna pogodba mora poleg z zakonom določenih sesta-
vin vsebovati še naslednje sestavine:

– sedež poslovnega prostora oziroma stavbe, v kateri
se poslovni prostor nahaja,

– točno navedbo dejavnosti, za katero je poslovni pro-
stor namenjen,

– navedbo funkcionalnega in pomožnega prostora po-
slovnega prostora,

– možnost uporabe skupnih delov in naprav v stavbi,
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
– pričetek veljavnosti pogodbe in pričetek najemnega

razmerja,
– višino najemnine in sorazmernih stroškov za vzdrže-

vanje skupnih delov in naprav in storitev v stavbi,
– rok, v katerem je najemnik dolžan poslovni prostor

prevzeti in ga pričeti uporabljati;
– v primerih, ko so potrebna vlaganja, določilo, kdo bo

prostor usposobil, pogoje usposobitve, način povrnitve la-
stnih koristnih vlaganj najemniku in rok dokončanja usposo-
bitve poslovnega prostora,

– obveznosti najemnika glede vzdrževanja poslovnega
prostora in morebitnih skupnih prostorov,

– razloge za prenehanje najemnega razmerja,
– določila o odpovedi najemnega razmerja in odpove-

dnih rokih,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

12. člen
V času najema najemnik odgovarja za vsakršno škodo,

ki bi morebiti nastala v prostoru, na opremi ter tehničnih
sredstvih in drugih sredstvih, ki se dajejo v najem.

Najemnik ne sme poslovnih prostorov oddajati drugim
osebam v podnajem.

IV. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

13. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogod-

ba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenje-

na za nedoločen čas z odpovednim rokom.

14. člen
Župan na podlagi sklepa občinskega sveta razveljavi

najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prosto-
ra ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o
trajanju najema v naslednjih primerih:

– če najemnik uporablja poslovni prostor za drugo de-
javnost, kot je bila za ta prostor določena,

– če najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira
stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora ali
stanovanja,

– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem oziro-
ma drugim, da opravljajo dejavnosti v poslovnem prostoru
brez soglasja najemodajalca,

– če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema
opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje po-
slovnih prostorov, ki spadajo v njegove stroške,
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– če najemnik ne plača najemnine v roku dveh mese-
cev od prejema opomina,

– če najemnik izgubi pravico opravljanja dejavnosti za
več kot dva meseca.

V sklepu o odpovedi mora biti naveden rok, v katerem
se mora najemnik izseliti iz poslovnega prostora.

V. DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNINE

15. člen
Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od

lokacije, kjer se nahaja poslovni prostor in od namembnosti
poslovnega prostora. Višino najemnine določi Občinski svet
občine Moravske Toplice s posebnim sklepom, pri čemer
upošteva povprečno tržno ceno v kraju, kjer se poslovni
prostor nahaja.

Najemnina poslovnih prostorov oziroma pogodbena na-
jemnina se glede na rast drobnoprodajnih cen valorizira
vsake pol leta.

16. člen
Najemnik poslovnega prostora mora plačati najemnino

do 15. dne v mesecu za tekoči mesec na žiro račun Občine
Moravske Toplice.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti. Poleg najemnine je najemnik dolžan za
najeti prostor plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obrato-
vanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor.

VI. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV (DVORANE,
SEJNE SOBE IN PODOBNO)

17. člen
Določeni prostori kot so dvorane, sejne sobe ipd. se

oddajajo v najem po dnevih oziroma po urah.
Prostori iz prvega odstavka se oddajo v najem neposre-

dno na podlagi pisne vloge ali naročilnice prosilca pri pri-
stojnem organu.

Cenik za oddajo prostorov iz prvega odstavka sprejme
župan s sklepom za občinske prostore, za prostore krajev-
nih skupnosti pa svet krajevnih skupnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ta odlok se smiselno uporablja tudi za poslovne pro-

store in stavbe, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti,
javne ustanove ali podjetja v večinski lasti Občine Moravske
Toplice.

Do sprejetja sklepa iz prvega odstavka 15. člena tega
odloka se najemnine zaračunavajo na podlagi sklepa občin-
skega sveta z dne 17. 4. 1996.

S sprejemom sklepa iz prvega odstavka 15. člena se
začne uporabljati drugi odstavek 15. člena.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 361-01/01-1
Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 47/93,
71/93) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Ura-
dni list RS, št. 11/99, 2/01) je Občinski svet občine Morav-
ske Toplice na seji dne 5. marca 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Moravske Toplice

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98) se v
12. členu doda peta alinea z naslednjim besedilom:

»– začasna ureditev površin za rekreacijske namene.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

1155. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Moravske Toplice

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99 in 70/00)
ter na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine
Moravske Toplice na 24. redni seji dne 5. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Moravske Toplice

1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki

so kandidirale kandidatke oziroma kandidati na zadnjih voli-
tvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna obči-
ne sorazmerno številu glasov volilcev, ki so jih dobile na
volitvah, in sicer v višini največ 30 tolarjev mesečno.

Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za
izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih gla-
sov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,

se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
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3. člen
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-

didate na zadnjih volitvah se sme dodeliti največ 30 tolarjev
na glas volilca, ki je veljavno glasoval za to stranko.

4. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje

strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba).

5. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,

se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v 4. členu tega sklepa.

6. člen
Sredstva se strankam nakažejo na žiro račune meseč-

no po dvanajstinah.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom prora-
čuna občine za leto 2001.

Št. 024-01/01-1
Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

NOVO MESTO

1156. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Novo mesto za leto 2000

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 59/99 – odločba US), 11. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 20. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
predlog župana na 24. seji dne 22. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 2000.

2. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto je bil realiziran v

skupni višini 4.272,890.103 SIT in obsega:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini +4.207,460.331 SIT
– odhodke v višini –4.204,067.934 SIT
– proračunski presežek 3,392.397 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil +65,429.772 SIT
– povečanje kapitalskih deležev –14,500.000 SIT
skupaj +50,929.772 SIT
c) v računu financiranja
– odplačilo dolga –32,045.454 SIT
– skupaj –32,045.454 SIT
č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov +3,392.397 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb +50,929.772 SIT
– račun financiranja –32,045.454 SIT
– skupaj +22,276.715 SIT
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter

računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni del tega zaključnega računa.

3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Novo mesto za leto 2000 se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 015-05-3/2001-1200
Novo mesto, dne 22. februarja 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

1157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju z zapuščenimi vozili

Na podlagi 4. in v zvezi s 5. členom in 6. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96,
9/99 – odločba US, 56/99 in 22/00), 25. člena Zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93,
66/93, 39/96, 39/96, 61/96 – odločba US, 35/97,
45/97, 73/97 – odločba US, 35/97, 87/97, 73/98,
31/00 in 33/00 – odločba US) in 20. člena statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 22. 2. 2001
sprejel naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju

z zapuščenimi vozili

1. člen
1. člen Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili (Uradni

list RS, št. 65/99), (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spre-
meni tako, da se glasi:

»S tem odlokom se določajo postopek, pogoji in način
odstranjevanja in prodaje zapuščenih vozil na območju Me-
stne občine Novo mesto.«

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo na-

slednji pomen:
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1. zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registr-
skih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj,

2. pooblašč ena oseba za izvajanje občinske-
ga redarstva je v tem odloku občinski redar,

3. Komunala Novo mesto, d.o.o., javno podjetje, je v
tem odloku izvajalec in upravljavec skladišča zapuščenih
vozil.«

3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski redar v postopku odstranjevanja zapuščene-

ga vozila izvede naslednje ukrepe:
– na zapuščeno vozilo obesi obvestilo, s katerim ne-

znanega lastnika vozila pozove, naj v roku treh dni odstrani
zapuščeno vozilo; v obvestilu ga opozori, da bo v nasprot-
nem primeru uveden postopek odstranitve zapuščenega vo-
zila na stroške lastnika,

– če neznani lastnik vozila ne odstrani v treh dneh,
občinski redar v postopku odstranitve zapuščenega vozila
najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega
vozila, kateremu izda odločbo, s katero mu naloži, da v roku
treh dni po prejemu odločbe odstrani zapuščeno vozilo,

– po preteku roka, ki je določen lastniku zapuščenega
vozila za odstranitev vozila, občinski redar izda sklep o dovo-
litvi izvršbe, v katerem določi način izvršbe z odstranitvijo
zapuščenega vozila preko izvajalca.«

4. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če občinski redar na kraju samem ugotovi, da je

zapuščeno vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne
vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek, izvajal-
cu z odločbo odredi takojšno odstranitev in uničenje vozila.

Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je moč-
no poškodovano, je brez posameznih vitalnih delov in je
njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odvo-
zom, hrambo in javno dražbo.

Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziro-
ma Mestna občina Novo mesto, če lastnika ni mogoče ugo-
toviti.«

5. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma

odločbe občinskega redarja odstrani zapuščeno vozilo.«

6. člen
Prvi odstavek 11. člen odloka se spremeni tako, da se

glasi:
»Upravljavec skladišča zapuščenih vozil lastnika zapu-

ščenega vozila ponovno obvesti in ga pozove, da odpelje
vozilo v treh dneh od vročitve obvestila.«

V tretjem odstavku 11. člena se doda stavek:
»Kadar se razglas o najdenem vozilu objavi na oglasni

deski Mestne občine Novo mesto ali na drug krajevno obi-
čajen način, mora biti objavljen vsaj 15 dni.«

7. člen
V 18. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občinski redar lahko ne glede na določbe tega člena

izvede postopek odstranitve zapuščenega vozila v skladu s
3. členom tega odloka.

8. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek

kaznuje pravna oseba, če v roku treh dni po prejemu odloč-
be iz 3. člena tega odloka ne odstrani zapuščenega vozila.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje odgovorna oseba pravne osebe, če v roku treh dni po
prejemu odločbe iz 3. člena tega odloka ne odstrani zapu-
ščenega vozila.

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če v roku treh dni po prejemu odloč-
be iz 3. člena tega odloka ne odstrani zapuščenega vozila.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, če v roku treh dni po prejemu odločbe iz
3. člena tega odloka ne odstrani zapuščenega vozila.

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje izvajalec oziroma upravljavec skladišča zapuščenih
vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa
o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o odstranitvi ali uničenju
vozila.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje odgovorna oseba izvajalca oziroma upravljavca skladi-
šča zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po
prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o od-
stranitvi ali uničenju vozila.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-114/98-2108-1200
Novo mesto, dne 22. februarja 2001.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

1158. Sklep o določitvi javnih površin na Novem trgu v
Novem mestu

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 47/99) ter Odloka o ureditvenem
načrtu Novi trg (Uradni list RS, št. 50/94) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 22. seji dne 21. 12. 2000,
po obravnavi predloga za določitev javnih površin sprejel

S K L E P
o določitvi javnih površin na Novem trgu

v Novem mestu

1
Na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg (Ura-

dni list RS, št. 50/94) in parcelaciji, izvedeni po dokončani
izgradnji kareja “L”, so javne površine naslednje nepremični-
ne: parc. št. 1276/1, dvorišče v izmeri 492 m2, parc. št.
1273/1, dvorišče v izmeri 3023 m2, parc. št. 1272/6,
dvorišče v izmeri 400 m2, parc. št. 1272/7, dvorišče v
izmeri 252 m2, parc. št. 1274, poslovna stavba v izmeri
109 m2 (podhod), parc. št. 1271, poslovna stavba v izmeri
129 m2 (stopnice), parc. št. 1273/2, dvorišče v izmeri
49 m2, parc. št. 1273/3, dvorišče v izmeri 45 m2, 1275/3,
dvorišče v izmeri 153 m2, vse k.o. Novo mesto.



Stran 2026 / Št. 20 / 20. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-10/1999-1200
Novo mesto, dne 21. decembra 2000.

Podžupan
Mestne občine Novo mesto

Marjan Somrak l. r.

ODRANCI

1159. Statut Občine Odranci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet občine Odranci na 16. redni seji
dne 16. 2. 2001 sprejel

S T A T U T
Občine Odranci

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJE OBČINE
ODRANCI

1. člen
Občina Odranci je samoupravna lokalna skupnost, usta-

novljena z zakonom in obsega območje naselja Odranci.
Občina je pravna oseba. Sedež Občine je v Odrancih

Panonska ul. 33.
Občino predstavlja in zastopa župan.

2. člen
Občina varuje koristi svojih občanov. V okviru ustave in

zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje nalo-
ge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni ter naloge,
ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost
država.

3. člen
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini ne-

posredno in prek organov občine.
Občina se pri uresničevanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi.

4. člen
Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo

na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje
v tridesetih dneh.

5. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,

vsebina in uporaba so določeni z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Grb je postav-

ljen na sredino polja. Nad grbom je napis OBČINA; polkrož-
no, pod grbom je napis ODRANCI; polkrožno.

6. člen
Občina Odranci se lahko povezuje s pokrajino skupaj s

sosednjimi občinami.

Občina Odranci sodeluje z drugimi občinami za oprav-
ljanje skupnih zadev po načelih prostovoljnosti in solidarno-
sti.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
Občina po svojih organih samostojno ureja in upravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statu-
tom in zakonom, zlasti pa:

1. na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske

akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja občine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodnimi komunal-

nimi objekti – ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter
druge javne površine;

– ureja javni red v občini;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje opravljanja s premoženjem ob-

čine;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– sprejema načrt varstva pred požarom lokalne sku-

pnosti;
– ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– določi organizacijo in način dela v vojni;
2. pospešuje:
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva,

osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele;

– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko,
dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejav-
nost;

– razvoj športa in rekreacije;
– razvoj požarne varnosti in gasilstva;
– osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavno-

sti za preprečevanje in blažitev posledic naravnih in drugih
nesreč;

3. na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
– vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospešuje kulturno, društveno vzgojno in knjižničar-

sko dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogrožene;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in od-

borov ter občinske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro-

čju kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva,
zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
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– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospo-
darske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska
dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom,
druge dejavnosti);

– zagotavlja sredstva za požarno varnost in gasilstvo;
– zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališke, po-

grebne in mrliško-ogledne službe;
– organizira, usposablja in opremlja občinske enote,

službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in
pomoč;

– organizira požarno stražo, ko je razglašena poveča-
na nevarnost požarov v naravnem okolju, ter izvaja druge
ukrepe za varstvo pred požarom;

– organizira sistem alarmiranja;
– gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna

graditev zaklonišč;
– zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in

oskrbo ogroženih prebivalcev;
5. vzdržuje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne površine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
– sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj občine;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– skrbi za požarno in organizira reševalno pomoč;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
– razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami;
7. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje v primeru elementarnih in drugih

nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje

prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;
– zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih

nesrečah;
– usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne za-

ščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in
pomoč;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premoženja;
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in ne-

premičnin;
– pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o oprav-

ljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in
pomoči;

10. pomaga:
– pri organiziranju kurirske službe in izvajanju mobilizacije;
– pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev v

vojni.

8. člen
Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanja volilnih imenikov,
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
– občinsko-upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in

javnih prireditev;

– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potre-

be občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– izdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,
– varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni v pristoj-

nosti mestne občine,
– ukrepa za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekar-

niško dejavnost,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– oskrbo naselja s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omrežij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje

parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za

pomoč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

9. člen
Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon na-

slednje davke in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča,

stanovanja, lokalne in druge občinske objekte,
– določa pogoje za oddajo in najem objektov in druge-

ga premoženja.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

10. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni od-

bor. Organ občine je tudi občinska volilna komisija.
Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo neprofe-

sionalno.

11. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.

12. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in občin-
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skih odborov ter na druge načine, ki jih določa ta statut in
poslovnik občinskega sveta.

Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu RS.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in

drugih občinskih organov, ki so zaupne narave.

13. člen
Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah

navzoča večina njihovih članov.

2. Občinski svet

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njiho-

ve člane,
– imenuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– voli in razrešuje podžupana,
– nadzoruje delo odborov, župana in podžupana,
– določa organizacijo in delovno področje občinske

uprave ter nadzoruje njeno delo,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremič-

nin,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zbora občanov,
– določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nado-

mestila članov občinskega sveta, odborov in nadzornega
odbora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter
javne gospodarske službe,

– daje koncesije,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje prevzemu opravljanja državnih nalog,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter

način njihovega delovanja v vojni,
– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi požarnega sklada,
– odloča o drugih zadeva, ki jih določa zakon in ta

statut.

15. člen
Občinski svet daje tudi mnenje k imenovanju načelnika

upravnih enot.
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih

pristojnosti iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o
teh zadevah odloča drug občinski organ.

16. člen
Občinski svet ima devet članov.
Župan, člani nadzornega odbora, občinski uradniki, ter

vodilni delavci v javnih zavodih, ki jih imenuje občinski svet,
ne morejo biti člani občinskega sveta.

Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcio-
narji.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcijo člana občinskega sveta.

17. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno

prebivališče.
Občinski svet se voli po večinskem načelu.
Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana ali člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v
občinski upravi.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti kot tudi ne z delom v državni
upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo poo-
blastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Članu občinskega sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od 6 mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če odstopi.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko

občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega
odstavka.

18. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan. Župan lahko

za vodenje seje pooblasti podžupana ali drugega člana ob-
činskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red predlagane
točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.

19. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.
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20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red občinskega sveta predlaga župan.
Vsak svetnik lahko predlaga občinskemu svetu v spre-

jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge svetnikov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta in tajniku občine.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik in člani nadzornega odbora občine, pred-
sedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občin-
skega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se
obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njiho-
vega področja dela.

21. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Svet lahko sklene, da se javnost izključi, če to terja

javni interes.
Člani občinskih odborov imajo pravico prisostvovati se-

jam občinskega sveta. Predstavniki občinskih odborov so
se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje odbora
in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.

22. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali ta
statut določa drugačno večino.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
četrtina članov sveta.

23. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzo-
čih članov.

2.1. Odbori in komisije občinskega sveta

24. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinske-
ga sveta.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisije in odborov
imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi iz-
med drugih članov.

25. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

26. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za proračun, finance in gospodarske dejavno-

sti,
– odbor za infrastrukturo in komunalo
– odbor za družbene dejavnosti,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za pritožbe.
Število članov posameznega delovnega telesa občin-

skega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom
občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

27. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru-

žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

28. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

29. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje.

3. Nadzorni odbor

30. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
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– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-
čunskih sredstev.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občin-
skemu svetu o svojih ugotovitvah.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-
poklicno.

31. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

32. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika nadzor-
nega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejme svoja poročila in predloge na
seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora,
z večino glasov navzočih članov.

4. Župan

33. člen
Občina ima župana. Župan je izvoljen na neposrednih

volitvah.
Mandatna doba župana traja 4 leta.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinske-

ga sveta in člana nadzornega odbora ter z delom v občinski
upravi.

34. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje

občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega

sveta in občinskih odborov,
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
– imenuje višje upravne delavce in sklepa delovna raz-

merja zaposlenih v občinski upravi,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in za uresničevanje zaščitnih ukrepov ter
za opravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščitne občine,
sektorjev ter poveljnike za CZ,

– sprejme načrte zaščite in reševanja,

– določi društva, gospodarske družbe, zavode in dru-
ge organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge
zaščite, reševanja in pomoči,

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi ostale gospodarske družbe, zavode in druge

organizacije na območju občine, ki morajo izdelat načrte
zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma določi lastnike in uporabnike stanovanjskih
hiš, ki morajo začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogrožene osebe,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporedi-
tev delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost oziro-
ma na dolžnost v CV ter uresničevanje materialne dolžnosti,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz

pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

35. člen
Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje in

razrešuje občinski svet na predlog župana izmed svojih čla-
nov. S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo
podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata žu-
pana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja
funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občin-
skega sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter
opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za kate-
re jih župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

36. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

37. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem
razrešitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četr-
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to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

38. člen
Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve ob-

činskega sveta ali občinskega odbora. Če to stori, mora
navesti razloge za zadržanje take odločitve na seji občinske-
ga sveta oziroma občinskega odbora.

Če se odločitev sveta oziroma odbora nanaša na zade-
ve, ki so bile z zakonom poverjene občini, mora župan
opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma ne-
primernost odločitve.

39. člen
Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sve-

ta, občinskih odborov in nadzornega odbora.

40. člen
Operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih

sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljnik
in štab CZ občine, poveljniki in štabi CZ sektorjev ter po-
veljniki za CZ. V ta namen pripravljajo ocene ogroženosti in
načrte zaščite in reševanja.

Poveljniki in poverjeniki za CZ iz prejšnjega odstavka
so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim poveljni-
kom CZ. Pri vodenju zaščite, reševanju in pomoči imajo tudi
posebna pooblastila.

5. Neposredne oblike odločanja občanov

41. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih za-

devah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

5. 1. Zbor občanov

42. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo
mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-
vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pre-
dlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

43. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na po-

budo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov
volivcev v občini.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da za-
hteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

44. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati kraj in čas zbora

občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-

jen način.

45. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

O odločitvah zbora se vodi zapisnik, ki ga je potrebno
na krajevno običajen način objaviti in z njim seznaniti občin-
ski svet in župana.

5. 2. Referendum o splošnem aktu občine

46. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
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splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

47. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznanit s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

48. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

49. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini..
Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v
občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje
osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

50. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-
vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zado-
stno število volivcev.

51. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali člana občinskega
sveta za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

52. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

53. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

5.3. Svetovalni referendum

54. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-

vezuje občinskih organov.

5.4. Drugi referendumi

55. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
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Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

5.5. Ljudska inciativa

56. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

57. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

58. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno
uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah.

59. člen
Občinski svet oziroma župan lahko razpišeta svetovalni

referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena,
da se ugotovi volja občanov.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v občini.

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo določbe 28. in 29. člena tega statuta.

60. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na
prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh
mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih
organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v
enem mesecu.

Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

IV. OBČINSKA UPRAVA

1. Organizacija občinske uprave

61. člen
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

62. člen
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v

občinski upravi odloča župan.

63. člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekci-
ja.

64. člen
Občinsko upravo vodi župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev

občinskega sveta odgovoren svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-

činske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski
svet.

Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-
činske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

65. člen
Naloge občinske uprave opravlja:
– občinski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občin-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem območju.

66. člen
Za delo urada je tajnik odgovoren županu.

67. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji

upravni delavci, upravni in strokovno-tehnični delavci.

68. člen
Tajnik, višji upravni delavci, upravni in strokovno-te-

hnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zako-
nom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajeva-
nju, ki jo sprejme občinski svet, določi župan.

Za tajnika občinske uprave in druge zaposlene v občin-
ski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in
plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.

69. člen
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike

in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po poobla-
stilu sveta.

Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države,
kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o uprav-
nih stvareh iz državne pristojnosti.
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70. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

71. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in

prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po
zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih
postopkih določenih z zakonom.

72. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

73. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobraz-
bo.

Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vode-
nje upravnega postopka po zakonu in tem statutu.

Administrativna dela v organih in službah občine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

74. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
z ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.

75. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo

vodi po pooblastilu župana tajnik, odloča o izločitvi uradnih
oseb tajnik.

2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

76. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

77. člen
Občani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo občinske uprave, naj ukrepa v skladu z zakonom o
upravi, če ugotovi, da uprava, župan ali občinski svet pri
odločanju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom ali drugi-
mi zakonskimi predpisi.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

78. člen
Občina Odranci lahko organizira javne službe na na-

slednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih padavin-

skih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– varstvo pred požari.

79. člen
Občina Odranci skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselja,
– urejanje pokopališča ter pokopališko in pogrebno

dejavnost,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo.

80. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja

javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje kon-
cesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave.

81. člen
Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu-

žbah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega
izvajanja.

Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

82. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti po načelu

dobrega gospodarja.
Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin

in nepremičnin.

83. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
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84. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.

85. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

86. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

87. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, če ni z

odlokom občine drugače določeno.

88. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali se najame posojilo največ pet odstotkov sprejete-
ga proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračun-
skega leta. O najetju posojila odloča župan.

89. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del sku-

pno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5
odstotka prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi ob-
činski svet na predlog župana.

Izločanje v rezervo se opravi vsak mesec.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo

rezerve občine dva odstotka letnih doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

90. člen
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečeva-
nje epidemij, kužne živalske bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega

odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sred-
stva iz druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca
leta.

O uporabi sredstev iz prve in tretje točke prvega od-
stavka odloča občinski svet.

Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča
o uporabi sredstev za namene iz prve točke prvega odstavka
do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto.

91. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja.

Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom pro-
računa tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. de-
cembra leta, za katerega se sprejema zaključni proračun.

Zaključni proračun se predloži občinskemu svetu do
konca marca tekočega leta za preteklo leto.

92. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi

zakona.

93. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.

O zadolžitvi odloča občinski svet.
O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odločitve.

94. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so,
vendar največ do 5 odstotkov zagotovljene porabe v letu, v
katerem se daje poroštvo.

95. člen
Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe

so:
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– upravne takse,
– osebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-

ni, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi

del prihodkov od dohodnine v višini, določeni z zakonom.

96. člen
Prihodki občine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-

ni, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občin-

ski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v
višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z
zakonom.



Stran 2036 / Št. 20 / 20. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

97. člen
Sredstva za tekočo finančno izravnavo se zagotavlja-

jo za primer, če občina ne more zagotoviti zagotovljene
porabe.

98. člen
Finančno poslovanje izvršuje knjigovodska služba.
Delo knjigovodske službe nadzorujejo župan ali tajnik

in nadzorni odbor.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

99. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

100. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

101. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
občinskega sveta.

102. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

103. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

104. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njunega izvrševanja.

105. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

106. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje najmanj
večina navzočih članov občinskega sveta.

2. Posamični akti občine

107. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

108. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnosti posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi sto-
pnji župan.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča organ, ki ga določi
zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

109. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in pravice občine oziroma, če se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne, posega v njene pravice.

110. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine. Enako lahko nastopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

111. člen
Župan oziroma občinski odbor po pooblastilu občin-

skega sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sprožita tudi,
če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravni-
mi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

112. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, če so z že izdelanimi akti prizadete pravi-
ce in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

IX. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

113. člen
Občina Odranci se lahko poveže z drugimi sosednjimi

občinami v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresni-
čevanja skupnih koristi svojega prebivalstva.

Odločitev o vključitvi občine v širšo lokalno skupnost
sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov
sveta.

Pred odločitvijo občinskega sveta se v občini lahko
izvede referendum.
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S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se
določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokraji-
no. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno
določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine.

114. člen
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pome-

na, za katere občina daje soglasje pokrajini in so določene s
pokrajinskim statutom so:

– določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na
svojem območju

– gradnja medobčinskih komunalnih objektov in na-
prav

– gradnja in financiranje medobčinskih cest.

115. člen
Člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet izmed

svojih članov in župana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti
predlagani kandidati, ki so dobili največ glasov. Med kandida-
ti, ki so dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi.

116. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih

članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo
dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev širšega pomena, pomembnih za občino. Če zahteva
večina navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova
volja.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

117. člen
Odloki in drugi splošni akti, ki so veljali na dan spreje-

ma tega statuta, ostanejo v veljavi, do ureditve posameznih
zadev iz njihove pristojnosti, kolikor niso v nasprotju s tem
statutom, zakonom in ustavo.

118. člen
Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, z veljavnostjo tega statuta preneha
veljati statut Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95,
12/96 in 19/99).

Št. 123-16/2001
Odranci, dne 16. februarja 2001.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za “Blaguško jezero”

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90,
18/93, 47/93 in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet
občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 23. 1.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu za “Blaguško jezero”

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o ureditvenem načrtu za “Blaguško jezero” (Uradne
objave, št. 23/87).

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za Bla-
guško jezero je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring Murska Sobota pod št. 31/99-UN, v septembru
1999.

2. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se

nanašajo na dopolnitev besedila in grafičnih prilog in vse-
bujejo:

– obrazložitev predvidenih sprememb s prilogami (izja-
ve, pogoji, soglasja),

– grafični prikazi,
– izrez iz prostorskih sestavin planov,
– kopija katastrskega načrta z območjem obdelave,
– program predvidenih ureditev,
– ureditvena situacija s komunalno infrastrukturo,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. člen
Spremeni se 5. člen odloka, in sicer se v četrti alinei
– kopanje navedeni zakon o varnosti v urejenih kopali-

ščih nadomesti z:
– zakonom o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS,

št. 44/00) in pravilnikom o varnosti v urejenih kopališčih
(Uradni list RS, št. 44/00).

Šesta in sedma alinea se brišeta in nadomestita z novo
– športne, rekreacijske, turistične in šolske dejavnosti.
Briše se zadnji odstavek, ter nadomesti z besedilom:
Pogoji za izrabo vodne površine za namakanje kmetij-

skih zemljišč se natančneje definirajo v izvedbenem aktu za
območja kmetijskih zemljišč, ki se bodo namakala.

4. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen odloka, in sicer se briše

navedba faz, tako da se spremenjeni člen glasi:
“Izvajanje projekta se lahko izvaja po fazah. Ureditve

zajemajo
– ureditev okolice in objektov na vzhodni in jugozaho-

dni strani vodnih površin (ob pregradi),
– kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo,
– urejanje okolice in objektov na južni strani vodnih

površin (ob cesti).
Navedene ureditve je možno izvajati neodvisno eno od

druge. V 1. fazi se lahko izvajajo v manjšem obsegu kot je
prikazano v ureditvenem načrtu, ob pogoju, da je glede na
potrebe rešena vodooskrba in odvod odpadnih vod v vodo-
tesno triprekatno greznico.

5. člen
Doda se nov 8.a člen:
Investitorji in izvajalci ureditvenega načrta morajo poleg

že navedenih določb upoštevati še naslednje pogoje:
– pred projektiranjem predvidenih objektov in pripada-

jočih funkcionalnih površin je potrebno pridobiti podatke o
obstoječem električnem omrežju na PE Elektro Gornja Rad-
gona

– pred izvedbo del je potrebno opraviti geološke raz-
iskave terena
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– med gradnjo poskrbeti, da ne bo prišlo do onesnaže-
nja jezera, vodotokov in tal

– izvesti analizo vode v jezeru in v primeru oporečnosti
prepovedati kopanje v jezeru

– predvideti nujne ukrepe v primeru požara in drugih
nesreč

– poskrbeti za urejenost okolja tudi izven sezone
– pri vseh ureditvah je potrebno upoštevati sonarav-

nost, predvsem pri posegih v vodni in obvodni prostor (upo-
raba naravnih materialov).

6. člen
Doda se nov 8.b člen:
Možna so odstopanja od velikosti in namembnosti vseh

objektov, ter njihovi ožji lokaciji. Možne so tudi dodatne
ureditve, oziroma gradnje in postavitve pomožnih ali dopol-
nilnih objektov ali naprav. Odstopanja in dodatne ureditve so
možne ob pogoju, da se definirajo v posebnih strokovnih
podlagah in preverijo skozi ustrezna soglasja tangiranih or-
ganov in organizacij.

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35000/00003/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 23. januarja 2001.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

1161. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986–1990 ter prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Sveti Jurij

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine
Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine
Sv. Jurij na 17. redni seji dne 27. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986–2000

in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986–1990 ter prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana

Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
za območje Občine Sveti Jurij

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona

za obdobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št.
5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadalj-
njem besedilu: dolgoročni plan Gornja Radgona in pro-
storskih sestavin srednjeročnega plana občine Gornja Rad-
gona za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št.
10/88, 3/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v
nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan občine Gornja Rad-
gona ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 7/87, 28/87 in Uradni list RS,
št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan Obči-
ne Ljutomer in prostorskih sestavin družbenega plana ob-
čine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
7/87, 28/87 in RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu
Srednjeročni plan Občine Ljutomer na območju Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namenske rabe zemljišč na območju Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici zaradi predvidenih gradenj stanovanjskih, poslov-
nih, obrtnih in drugih objektov, zaradi širitve turistično-rekre-
acijskega območja ob Blaguškem jezeru, zaradi uskladitve
meje občine, ter zaradi uskladitve z republiškim planom na
področju varstva naravne in kulturne dediščine.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine

Gornja Radgona)
Dopolni se poglavje 6.2.1. Kmetijska območja, in sicer

se na koncu doda:
Predvideni so posegi na kmetijska zemljišča, ki so kot

sprememba namenske rabe prikazani v posebni tabeli, pri-
loženi k obrazložitvi. Vse spremembe so razvidne tudi iz
kartografskega dela.

Predvideni so tudi posegi na kmetijska zemljišča brez
spremembe namenske rabe, kadar gre za postavitev kmetij-
skih objektov, ki dopolnjujejo kmetijsko dejavnost kot so:
silosi, rastlinjaki, čebelnjaki, strojne lope, deponije za slad-
korno peso, obore za živali, objekti za drobnico, ali za grad-
njo gospodarskih objektov (vinskih kleti) v vinorodnih gori-
cah.

4. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremeni in dopolni se poglavje 6.3.5. Naravne lepote
in druge naravne in z delom ustvarjene dobrine, ki so bistve-
ne za razvoj, kjer se dopolni seznam varovanih območij iz
registra naravnih vrednot in v skladu z dolgoročnim planom
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99), in sicer:

Krajinski park Kapelske gorice
Naravni rezervat – stara struga Ščavnice

5. člen
Doda se novo poglavje 6.3.6. Varstvo kulturne dedišči-

ne z besedilom:
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici bo pri nadaljnjem načrto-

vanju posegov v prostor upoštevala zbirni register kulturne
dediščine, v skladu z zasnovami varstva kulturne dediščine
iz dolgoročnega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).

6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega

plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Sveti
Jurij. Na novo so obdelane karte v merilu 1:25000, in sicer:

1. zasnova primarne rabe
2. zasnova vodnega gospodarstva
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3. zasnova rudnin
4. zasnova prometnega omrežja
5. zasnova energetskega omrežja
6. zasnova omrežja zvez
7. zasnova sanacij
8. zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
9. zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
10. zasnova načinov urejanja prostora
11. zasnova rekreacije v naravnem okolju.
Dopolnijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so sestavni

del dolgoročnega in srednjeročnega plana z naslednjimi
oznakami: Radgona 36, 37, 44, 45, 46, 47 in 48 ter
Boreci 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 in 25.

Vse navedene karte so dopolnjene s priključenim ob-
močjem k.o. Bolehnečiči, ki je do sedaj obravnavana v
prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Ljutomer.

7. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana Občine

Gornja Radgona)
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročne-

ga plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Sveti
Jurij, in sicer pregledni katastrski načrti z namensko rabo v
merilu 1:5000 kot so navedeni v 5. členu tega odloka.

8. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega

plana Občine Ljutomer)
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega

in srednjeročnega plana Občine Ljutomer, in sicer pregledni
katastrski načrti z namensko rabo v merilu 1:5000 – listi
Boreci 7, 16 in 17 v delu, ki je priključen Občini Sveti Jurij.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin zač-

nejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 35003/00003/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. februarja 2001.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

ŠKOFLJICA

1162. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb

ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov ko-
munalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
54/00), uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporab-
ljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) in
16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne
27. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev

gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki in odlaganja ostankov

komunalnih odpadkov

1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe rav-

nanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komu-
nalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih
na območju Občine Škofljica izvaja SNAGA d.o.o., Povšeto-
va 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne slu-
žbe) je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:

– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpad-
ki   829 SIT/m3,

– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov 253 SIT/m3.

2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so

določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpad-
kov je priloga sklepu.

3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso

upoštevale zakonsko predpisane dajatve.

4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,

prenehajo veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št.
28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi
najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po prete-
ku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Mini-
strstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Št. 01506/06/01/25-1
Škofljica, dne 28. februarja 2001.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, univ. dipl. inž. l. r.



Stran 2040 / Št. 20 / 20. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije

CENIK

1. Cene storitev javne službe za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja
dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, so za velikost tipizirane vrečke ali posode
naslednje:

Za vrečko Ravnanje z odpadki Odlaganje odpadkov Osnovna cena
(SIT) (SIT)   skupaj

  (SIT)

50 l 42,00 13,00 55,00
za posodo
120 l  99,00 30,50 129,50
240 l 199,00 60,90  259,90
360 l 298,00 91,60 389,60
500 l 415,00 127,30 542,30
550 l 455,00 140,00 595,00
660 l 546,00 152,70 698,70
700 l 578,00 178,00 756,20
770 l 635,00 196,10 831,10
900 l 740,00 229,20 969,20
1000 l 825,00 254,70 1.079,70
1100 l 905,00 280,20 1.185,20

2. Cene storitev odlaganja ostalih vrst komunalnih odpadkov so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka  Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka) specifična teža (SIT/m3)

 (kg/m3)

20 01-7, 11, 21, kosovni odpadki (veliki
23 in 24 kosi ločenih frakcij)    229 804,00

20 02 00 odpadki iz vrtov in parkov
vključno z odpadki iz pokopališč 274 962,00

20 02 00 zemlja in kamenje    1.800    6.320,00

20 03 00 drugi komunalni odpadki (ostanki  90 316,00
kom. odpadkov iz gospodinjstev
in kom. odpadkov iz opravljanja dej.,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni
gospodinjskim odpadkom)

20 03 01 mešani kom. odpadki (odpadki iz 262 920,00
gospodinjstev, ki so pomešani z
drugimi kom. odpadki)

20 03 03 odpadki iz čiščenja cest 262 920,00

3. Cene storitev odlaganja posameznih vrst odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti so:

Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka)  specifična teža (SIT/m3)

  (kg/m3)

19 08 05 blato iz čistilnih naprav    1.100 5.793,00

19 08 02 odpadki iz peskolovov    1.300 6.846,00

17 07 01 mešani gradbeni odpadki in
ruševine (vključno z gradbenimi, 1.391 7.325,00
ki so pomešani s kom. odpadki)

02 00 00, 02 03 odpadki iz industrije, obrti in
00, 02 05 00, 02 storitvenih dejavnosti     262 1.380,00

06 00, 03 00 00
in podobno
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Klasifikacijska št. Naziv odpadka Povprečna Cena
odpadka (opis odpadka)  specifična teža (SIT/m3)

  (kg/m3)

04 00 00, 06 00 odpadki iz proizvodnje, za katere  996 5.245,00
00, 07 00 00, se mora ugotavljati, da jih je
07 02 00 in podobno možno odlagati na odlagališču

nevarnih odpadkov

10 01 01 ogorki in žlindra iz kurilnih naprav 1.000 5.266,00

4. Za prevoz odpadkov iz 3. točke tega cenika na
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, ki ga opravlja izva-
jalec javne službe, velja naslednja povprečna cena:

Zabojnik Prevoz odpadkov

5–7 m3  1.206,00/m3

10–30 m3   575,00/m3

5. Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospo-
dinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti,
ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim od-
padkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:

strošek mesečni = E x N

kjer sta:
E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali

posode iz prve točke tega cenika in
N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem

mesecu.
6. Mesečni strošek za odlaganje odpadkov iz indus-

trije, obrti in storitvenih dejavnosti se določi na podlagi na-
slednjega izračuna:

strošek mesečni = E x V x N

kjer so:
E – cena prevzema odpadkov iz industrije, obrti in

storitvenih dejavnosti iz tretje točke tega cenika,
V – prostornina zabojnika,
N – število prevzemov zabojnikov v koledarskem mese-

cu.
7. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpad-

kov iz 1. in 2. točke tega cenika je upoštevana osnovna
cena odlaganja komunalnih odpadkov 3.511 SIT za 1 tono
odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah in
posodah pa tudi povprečna specifična teža 90 kg/m3 ter
80% povprečna stopnja polnjenja posod. Pri izračunu cen
za odlaganje odpadkov iz 3. točke tega cenika je upošteva-
na povprečna specifična teža posamezne vrste odpadkov
ter osnovna cena odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1 tono
odloženih odpadkov.

8. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo,
se za obračun storitev javne službe upošteva 30% cene iz
1. točke te priloge, ki velja za prevzemanje komunalnih
odpadkov v posodi s prostornino 120 l.

9. Če v primeru spremembe velikosti posode za pre-
vzem komunalnih odpadkov iz 1. točke te priloge izvajalec
javne službe zaradi pomanjkanja posod ne zamenja posode,
se do zamenjave posode obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posode.

10. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne slu-
žbe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s
skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih od-
padkov se uporabljajo podatki o tlorisnih površinah stano-
vanj. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravi-

telj ali plačniki računov storitev javne službe posredujejo
pisne podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali
začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se upo-
rabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po
posameznih stanovanjih število prebivalcev s stalnim ali za-
časnim prebivališčem v posameznem stanovanju.

11. Povzročiteljem odpadkov, ki imajo z izvajalcem
sklenjeno pogodbo za odlaganje odpadkov in ne gre za
odpadke 3. točke tega cenika, se storitev odlaganja odpad-
kov obračuna na podlagi mase pripeljanih odpadkov na
odlagališče in osnovne cene odlaganja odpadkov 5.226 SIT
za 1 tono odloženih odpadkov.

1163. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–1990, za območje Občine
Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev s spremembami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Škofljica
(programska zasnova za Dom za prizadete
otroke)

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
določil zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in
16. člena statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine
Škofljica na 21. seji dne 27. 2. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana

občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Škofljica in dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine

Škofljica (programska zasnova za Dom
za prizadete otroke)

1. člen
Vsebina programa priprave

S tem programom se določijo za potrebe sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–1990, za
območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih uredi-
tvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Škofljica (v nadaljevanju: dolgoroč-
nega plana Občine Škofljica)
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– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev dolgoroč-
nega plana Občine Škofljica,

– vsebina in obseg strokovnih podlag,
– organizacija priprave sprememb in dopolnitev dolgo-

ročnega plana Občine Škofljica,
– sodelujoči organi in organizacije,
– vsebina osnutka sprememb in dopolnitev dolgoroč-

nega plana Občine Škofljica,
– terminski plan,
– finančna sredstva.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine
Škofljica se bodo nanašale na spremembo namembnosti
zemljišča za potrebe gradnje Doma za prizadete otroke.

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev dolgoročnega pla-
na Občine Škofljica se morajo upoštevati obstoječe strokov-
ne podlage, izdelane strokovne podlage določene s tem
programom priprave, urbanistično planska dokumentacija,
in občinski predpisi.

Podrobnejša vsebina
1. Dom za prizadete otroke
Center Dolfke Boštjančič Draga – Ig obstaja od leta

1984. Na enoti dom Škofljica od leta 1985 se nahaja 70
odraslih varovancev. V zadnjem obdobju je število odraslih
varovancev. Bivanje odraslih oseb z zmerno, težjo in najte-
žjo motnjo v duševnem razvoju je največji problem v obstoje-
čem centru.

Sprožila se je akcija za ustanovitev bivalne skupnosti
prizadetih otrok s starši in pridobitev ustreznih stanovanjskih
prostorov. Gre za ustvarjanje novih oblik socialnega varstva
za odrasle osebe z najtežjo invalidnostjo v telesnem ali du-
ševnem razvoju, včasih pa tudi za kombinacijo obeh priza-
detosti.

3. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag

Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine je potrebno pregledati in anali-
zirati obstoječe strokovne podlage, ki se jih po potrebi do-
polni v skladu s 7. členom navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

Strokovne podlage za pripravo osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine so:

Analiza obstoječih domov za prizadete otroke in njiho-
va medsebojna povezanost.

Celotne strokovne podlage bo izdelala organizacija iz-
brana na javnem razpisu. V posameznih točkah bo sodelo-
vala občina z razpoložljivimi podatki (prebivalstvo, komuna-
la, oskrba).

4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana Občine Škofljica in priprave
strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z
neposrednim naročilom strokovni organizaciji s 69. členom
ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97).

Naloga nosilca je:
– pregled veljavnih planskih aktov občine,
– pregled vseh obstoječih strokovnih podlag in ugoto-

vitev ter predlog potrebnih dopolnitev,
– pridobitev novih strokovnih podlag sodelujočih orga-

nov in organizacij za posamezna področja iz 3. člena tega
programa priprave,

– izdelava tekstualnega dela – odloka in grafičnega
dela sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov občine,

– sodelovanje pri javnih razpravah,
– priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve,
– sodelovanje pri pripravi elaborata obrazložitev za us-

klajevanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano glede posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč,

– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov z republiškim prostorskim planom.

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
manja se določi župan Občine Škofljica oziroma občinska
strokovna služba za urbanizem občine.

Kolikor se bo v postopku analize obstoječih strokovnih
podlag ugotovilo, da je v prostorske sestavine planskih ak-
tov potrebno vključiti tudi nova področja, se k sodelovanju
vključi tudi njihove nosilce.

5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana občine sodelujejo naslednji pristojni
organi in skupnosti:

– Občina Škofljica, Odbor za komunalo, varstvo okolja
in urejanje prostora,

– Občina Škofljica, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo
in turizem,

– Občina Škofljica, za vodovod in kanalizacijo,
– Elektro Ljubljana PE Okolica, Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d. PE Ljubljana, Stegne 19,

Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike

Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (za področje pro-
meta),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, Ljubljana (za
področje vodnega gospodarstva),

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, (za področje varovanja okolja in narave),

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
sko planiranje, (Za področje poselitve), Dunajska 47, Ljub-
ljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo (za področje kulturne dedi-
ščine).

Kolikor bo obseg in značaj sprememb dolgoročnega
plana to zahteval, se ta spisek po potrebi razširi.

Pred pričetkom priprave osnutka sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine mora-
jo organi in organizacije za posamezna področja iz 3. člena
tega programa priprave na zahtevo izdelovalca in koordina-
torja posredovati svoje strokovne podlage ter podati v zvezi
s predvidenimi prostorskimi spremembami usmeritve, za-
hteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Če v roku 30 dni po prejemu tega progra-
ma priprave organ ali organizacija ne posreduje potrebnih
strokovnih podlag, se bo štelo, da so soglasje dali.

Občina je v okviru priprave programa priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov dol-
žna vključevati pristojna ministrstva. Pristojna ministrstva so
pri tem dolžna sodelovati. Kolikor se le-ta v roku 30 dni ne
posredujejo potrebnih strokovnih podlag (smernic, usmeri-
tev, pogojev in kriterijev), za katere je zadolženo pristojno
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ministrstvo, se bo štelo, da je vloga popolna. Pristojna mini-
strstva morajo po zaključeni javni razpravi podati še mnenje
oziroma soglasje o upoštevanju posredovanih pogojev. UPP
bo poleg priprave mnenja za poselitev posredoval v smislu
dodatnega usklajevanja, kolikor občini kljub izraženemu na-
menu ne bo uspelo pridobiti katerega od potrebnih mnenj
ostalih ministrstev.

6. člen
vsebina osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega

plana Občine Škofljica
Osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana

Občine Škofljica vsebuje:
– odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega

plana,
– grafični prikaz območja spremembe na kartah PKN

in TTN v merilu 1: 5000,
– obrazložitev.

7. člen
Terminski plan

Postopek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
Občine Škofljica se prične s sprejetjem programa priprave
na občinskem svetu, nakar si sledijo faze po predvidenem
terminskem planu:

1. podpis pogodbe s strokovno organizacijo – izvajal-
cem del – (2 meseca),

2. predhodne pogoje in smernice od sodelujočih orga-
nov in organizacij pridobi koordinator sprememb in dopolni-
tev plana in jih posreduje izdelovalcu – (45 dni od sprejetja
programa priprave),

3. priprava in pridobitev strokovnih podlag za spre-
membo dolgoročnega plana – (1mesec za sprejem vseh
pobud + 1 mesec za analizo in obdelavo pobud),

4. priprava osnutka sprememb in dopolnitev sestavin
dolgoročnega plana se dostavi občinski strokovni službi pri-
stojni za urbanizem najkasneje v roku dveh mesecev od
izdelanih strokovnih podlag,

5. posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev ob-
činskih prostorskih aktov v obravnavo in sprejem na občin-
ski svet. Občinski svet občine Škofljica sprejme sklep o
enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev dolgoročnega plana Občine Škofljica; sklep se objavi
Uradnem listu RS in na krajevno običajen način,

6.  enomesečna javna razgrnitev se izvede na sedežu
občine v trajanju 30 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee,

7. v času javne razgrnitve se organizira javna razprava
na sedežu občine. Občani organi in organizacije, krajevne
skupnosti in drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko po-
dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve spre-
memb in dopolnitev,

8. občinski svet zavzame stališče do pripomb, ki jih
pripravi strokovna organizacija v roku 30 dni, kolikor bo
pripomb veliko se čas ustrezno podaljša,

9. v 15 dneh po sprejetju stališč do pripomb in predlo-
gov pripravljalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občine,

10. občinska strokovna služba pristojna za prostor po-
sreduje tako pripravljen osnutek – dopolnjen osnutek s pre-
dlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izho-
dišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbene-
ga plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad za prostorsko planiranje – rok 45 dni. Kolikor
občina ne bo uspela pridobiti katerega od potrebnih mnenj
ministrstev bo UPP dodatno posredoval v usklajevanje. V
tem primeru se rok podaljša,

11. občinska služba Občine Škofljica za urbanizem po
sprejetju Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka spre-
memb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Škofljica z
obveznimi izhodišči republiškega plana prostorskega plana,
posreduje usklajen predlog občinskemu svetu v obravnavo
in sprejem – takoj po prejetem sklepu vlade,

12. odlok se objavi v Uradnem listu RS,
13. v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS pri-

pravljalec dostavi naročniku končni elaborat v originalu in
kopijah.

8. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega pla-
na Občine Škofljica bodo zagotovljena proračunska sred-
stva po podpisu z izvajalsko organizacijo. Sredstva se name-
nijo za plačilo strokovni organizaciji za izdelavo analiz in
strokovnih podlag, geodetskih podlag, za izris osnutka in
predloga sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Ob-
čine Škofljica, ter za materialne stroške kopiranja in razmno-
ževanja gradiv. Po potrebi za pridobitev dodatnih soglasij.

9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi

po sprejetju na občinskem svetu v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.

Št. 01503/0612001/25-1
Škofljica, dne 1. marca 2001.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠTORE

1164. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Štore za leto 2000

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 56/98 in 61/99 - odl.
US) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00), je Občinski svet občine Štore
na 17. redni seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Štore

za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Štore za leto 2000 (Ura-

dni list RS, št. 2/00) se spremeni 2. člen, tako da glasi:

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna

za leto 2000 znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 578,436.055,41 SIT
– odhodki 570,136.311,31 SIT
Račun financiranja:
– prihodki 55,619.085,70 SIT
– odhodki 64,564.481,50 SIT
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Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki 21,453.682 SIT
– odhodki 21,000.000 SIT.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinske-

ga proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci
prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki so sestavni
del tega odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40305-0002/01-001
Štore, dne 21. februarja 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

1165. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege v prostor na podlagi sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Štore

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99, 112/00) je Občinski svet občine Štore
na 17. redni seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne

posege v prostor na podlagi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

Občine Štore

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za izjemne posege v prostor, na osnovi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88
in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 33/96 in 80/00) ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obmo-
čje občine Štore (Uradni list RS št. 7/91, 33/96 in 80/00)
– dopolnitev v letu 1999, ki se nanašajo na novo opredelje-
na stavbna zemljišča v katastrskih občinah: Bukovžlak, Kom-
pole, Ogorevc, Pečovje, Prožinska vas, Svetina, Teharje in
Zvodno.

2. člen
Sestavni del tega odloka je del kartografske dokumen-

tacije k dolgoročnemu planu iz 2. točke 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Štore.

3. člen
S tem odlokom so opredeljeni pogoji za izjemne pose-

ge v prostor na stavbnih zemljiščih, ki so razvidni iz karto-
grafske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.

4. člen
Pogoji za izjemne posege v prostor določajo:
– parcele ali dele parcel, na katerih so dovoljeni izjem-

ni posegi,
– dovoljeno namembnost posega.

5. člen
Pregled izjemnih posegov na katera se nanaša ta odlok

je razviden iz elaborata izjemnih posegov, ki je priloga tega
odloka.

6. člen
Za posege, ki so opredeljeni v 4. členu odloka, in ki

ležijo v območjih urejanja, ki jih ureja:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in
ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore (Ura-
dni list RS, št. 39/92 in 35/96),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Bežigrad, Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89) ,

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kompole (Uradni list RS, št. 40/93),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc in industrij-
sko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni list RS,
št. 15/90, 39/94, 68/98 in 91/00),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Svetina (Uradni list RS, št. 27/90),

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše ob-
močje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celj-
skega gradu (Uradni list RS, št. 31/91),

in kjer ni predvidena izdelava prostorsko izvedbenih
načrtov se smiselno upoštevajo tisti deli odloka, ki se nana-
šajo:

– na določanje funkcionalnih zemljišč in lociranje ob-
jektov,

– na oblikovanje objektov,
– na prometno komunalno in energetsko opremljanje,
– na varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– na varovanje in izboljšanje okolja.

7. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena je na vpogled

na sedežu Občine Štore.

8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja pristojna inšpek-

cija.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0002/01-001
Štore, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.
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1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za širše območje
Miklavškega hriba in za širše območje Starega
celjskega gradu

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore
na 17. redni seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za širše
območje Miklavškega hriba in za širše območje

Starega celjskega gradu

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 33/96 in 80/00) ter srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za območje Občine Štore (Uradni list
RS, št. 7/91, 33/96 in 80/00) sprejmejo za območje Ob-
čine Štore spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in
za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS,
št. 31/91).

2. člen
Dopolni se 10. člen odloka tako, da se na koncu doda

nov odstavek, ki se glasi:
»V conah 51 do 55 je dovoljena individualna stanovanj-

ska gradnja, poslovno-stanovanjska gradnja, gradnja go-
spodarskih objektov, gradnja prizidkov, nadzidav in adapta-
cij ter nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih in go-
spodarskih objektov. Možna je sprememba namembnosti
obstoječih objektov za obrtne in druge dejavnosti ob upoš-
tevanju veljavnih normativov.

Z izgradnjo se ne sme spreminjati vpliv na sosednje
parcelne ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne
smejo poslabšati bivalni in delovni pogoji obravnavanih ob-
močij«.

3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so stalno na vpogled pri

Občinski upravi občine Štore.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0003/01 - 001
Štore, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

1167. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore
na 17. redni seji dne 28. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,

industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališču

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 33/96 in 80/00) ter srednjeročnega družbenega
plana občine Celje za območje Občine Štore (Uradni list
RS, št. 7/91, 33/96 in 80/00) sprejmejo spremembe in
dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ob-
močje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, in-
dustrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču (Uradni
list RS št. 15/90, 39/94, 68/98 in 80/00), ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. projekta
44/00. Projekt (tekstualni del in grafične priloge) je sestavni
del tega odloka.

2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu za

drugo alineo doda alinea:
»in za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov in

večstanovanjskih objektov«.
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu dodata

dve alinei, ki se glasita:
– »Za novogradnjo in nadomestno gradnjo gospodar-

skih objektov za kmetijske namene.
– Na celotnem območju, ki se ureja s temi ureditvenimi

pogoji, so dovoljeni naslednji posegi, če ni določeno druga-
če:

– redno vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije ob-
stoječih objektov in naprav,

– urejanje kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč ter
vodnogospodarske ureditve,

– za sekundarno prometno, komunalno in energetsko
omrežje ter za omrežje zvez so dopustne novogradnje,

– za prometno, komunalno in energetsko omrežje ter
za omrežje zvez so dopustna obnovitvena dela, rekonstruk-
cije in odstranitve.«

3. člen
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se na koncu doda

nov odstavek, ki se glasi:
»Območja zazidanih in nezazidanih zemljišč so razvi-

dna iz preglednega katastrskega načrta v M 1:5000 in
1:2880 po projektu iz 1 člena odloka.«

4. člen
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se na koncu doda

nov odstavek, ki se glasi:
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»Območja sprememb in dopolnitev zazidanih in nezazi-
danih stavbnih zemljišč so opisana po parcelnem stanju v 3.
poglavju tekstualnega dela projekta iz 1. člena tega odloka.«

5. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se peta alinea

nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»- tlorisne dimenzije novih individualnih objektov in

več stanovanjskih objektov naj bodo podolgovate in pravi-
loma v razmerju stranic 1:1,5 do 1:2, v okvirni tlorisni
površini 145 m2.«

Dopolni se 6. člen odloka tako, da se šesta alinea za
besedo »30« dopolni z naslednjim besedilom:

»- 45°. Kritina naj bo opečna.«
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se na koncu dodata

dve novi alinei, ki se glasita:
– »Površina pozidave objekta praviloma ne sme prese-

gati zazidane površine obstoječega objekta, pri čemer je
ohraniti razmerje tlorisnih stranic objekta kot je to opredelje-
no v peti alinei. Zagotovljeni morajo biti odmiki od parcel in
sosednjih objektov skladno s predpisi. Bivalni pogoji sosed-
njih objektov se ne smejo poslabšati.

– Smer slemena naj poteka vzporedno s plastnicami
oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo zaselka ali
gruče hiš, ki je tipična za posamezni poselitveni vzorec.
Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta.«

6. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se tretja alinea

nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Na območju PUP ni zgrajenega javnega kanalizacij-

skega omrežija. Po planskih dokumentih občine Štore je
predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja za območja
naselij Draga, Kompole in Laška vas. Do izgradnje kanaliza-
cije se morajo fekalne odpadne vode odvajati ločeno od
ostalih vod v nepropustne greznice na izpraznjevanje (Ura-
dni list RS, št. 35/96). Čiste meteorne in zaledne vode je
potrebno odvajati v površinske odvodnike oziroma poniko-
valnice. Onesnažene meteorne vode preko lovilcev olj, te-
hnološke vode pa predčistiti. Po izgradnji kanalizacije se
morajo vsi objekti (kjer bo to mogoče) s sekundarno kanali-
zacijo priključiti na kanalizacijo. Odplake iz gospodarskih
poslopij (gnojnica ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanali-
zacijo.«

Dopolni se 7. člen odloka tako, da se za zadnjo alineo
dodajo nove alinee, ki se glasijo:

– »Za nemoteno oskrbo s pitno vodo v ureditvenih
območjih in posameznih objektih je potrebno zgraditi oziro-
ma dograditi vodovode. Opredeliti je potrebno vodovarstve-
ne pasove za vodne vire in predpisati ter varovati ustrezen
varstveni režim. Ker v nekaterih delih območja ni obstoječih
vodovodov in vodni viri ne zadoščajo za pokrivanje porabe
pitne vode v naseljih, je treba pristopiti k investicijam v
vodooskrbo.

– Glede na pretežno podeželski prostor na območju
PUP je možen način ogrevanja objektov le z individualnimi
kurišči, vendar s pogojem obvezne uporabe ekološko dopu-
stnega goriva: lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin ozi-
roma premog z dopustno energetsko – specifično vrednos-
tjo gorljivega žvepla.

– Izgradnja in vzdrževanje TK omrežja se lahko izvaja
nemoteno glede na ostale pogoje PUP.«

7. člen
Za 8. členom odloka, se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Vodnogospodarski pogoji
Nova pozidava stanovanjskih in gospodarskih objektov

se lahko načrtuje le izven varovalnih pasov vodotokov ter
izven poplavnih območij visokih vod s povratno dobo 100 let
ali daljšo. Najnižji predeli cone 10b ne zadoščajo temu
pogoju, zato je potrebno pred posegi na tem delu predvideti
in izvesti ukrepe protipoplavnega varovanja.

V območju con 6b ter 15a oziroma na parcelah v
omenjenih conah, ki mejijo na vodno zemljišče, je potrebno
pred vsakim posegom v prostor pridobiti predhodno stališče
vodnega gospodarstva.

Pogoji za varovanje okolja:
– pri načrtovanju in izvedbi posegov v prostor je potre-

bno izpolnjevati zahteve zakona o varstvo okolja (Uradni list
RS, št. 32/93),

– vsak poseg v prostor mora biti načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in čim
manjše tveganje za okolje ter tako, da se prepreči in omeji
obremenitev okolja že pri izvoru nastanka,

– za posamezne vrste posegov v prostor, za katere je
predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na
okolje ter so opredeljeni v uredbi o vrstah posegov v okolje,
za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 66/96) je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstveno soglasje MOP,

– podlaga za presojo vplivov na okolje je poročilo o
vplivih na okolje, ki ga priloži investitor k projektu za pridobi-
tev dovoljenja za poseg v prostor. Poročilo mora biti izdela-
no v skladu z metodologijo, ki jo določa navodilo o metodo-
logiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS,
št. 70/96). Izdela se lahko kot celovito poročilo ali kot
poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma delne
elaborate. Obseg poročila določa uredba o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96) MOP pa lahko za posamezen
poseg določi natančnejši obseg in vsebino poročila,

– za gradnjo objektov znotraj stanovanjskih območij, ki
lahko imajo negativen vpliv na okolje (objekti javne, skupne
in osebne storitve, gostinski, trgovski, večji kmetijski gospo-
darski objekti...) morajo investitorji v lokacijskem postopku
priložiti posamezne analize oziroma delne elaborate vplivov
na okolje z oceno sprejemljivosti,

– iz vidika varstva zraka je potrebno za obstoječe ob-
jekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij ter
program sanacij, pri gradnji novih objektov pa zagotoviti, da
ne bodo prekoračene dopustne emisije,

– pospešiti je izgradnjo plinskega omrežja po naseljih,
kjer so za to možnosti in priključiti nanj vse porabnike,

– na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvo-
dnih in “vodnih” poplavnih zemljišč in zaradi vpliva vode
labilnih zemljišč ter erozijskih območij je pred ev. posegi
vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje upravljavca,

– ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno
upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena,
ki jih predpiše geološka služba,

– investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zava-
rovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora
na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in na-
daljnjo uporabo,

– za varstvo pred hrupom je potrebno zagotoviti pred-
pisano zaščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene
ravni. Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse
predpise za varstvo pred hrupom.

Ravnanje z odpadki:
– ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno z občin-

skim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Štore (Uradni list RS, št. 8/00),
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– morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z
določili veljavne zakonodaje in odvažali na deponije pose-
bnih odpadkov.

Pogoji za zagotavljanje požarne varnosti:
– med objekti morajo biti opredeljeni odmiki skladno s

tehničnimi normativi oziroma drugimi tehničnimi ukrepi, s
katerimi se preprečuje širjenje ali prenos požara,

– zagotovljeni morajo biti dostopi za potrebe gasilske
intervencije, prostori za evakuacijo ljudi v primeru požara ter
viri zadostne količine vode za gašenje požara.«

8. člen
Dopolni in spremeni se 9. člen odloka tako, da se prva

alinea nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne

podlage za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, julij
1999). Za vse posege na objektih in območjih kulturne
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje po določilih zakona o varstvu
kulturne dediščine.

Znotraj ureditvenega območja PUP Draga, severne
Kompole in Laška vas je opredeljeno:

– območje kulturne krajine
K0.01 – Kompole
– sakralna stavbna dediščina
K3.01 – Kompole, cerkev sv. Lovrenca
K3.02 – Kompole, vaška kapelica
– profana stavbna dediščina
K4.08 – hiša, Cesta na Pečovje 3, Štore
– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina
K5.04 – Kompole, domačija Kompole
K5.05 – Kompole, Mežnarija
– vplivno območje kulturne dediščine
cerkev Sv. Lovrenca – nezazidljivo.
Na varovanem območju kulturne dediščine je potrebno

vedutno izpostavljen betonski zid na južni strani cerkve in
pokopališča ustrezno ozeleniti – oblikovna sanacija.«

9. člen
10. člen odloka, se nadomesti z novim besedilom, ki

se glasi:
»Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč novih objektov je potrebno upoštevati namem-
bnost in velikost objektov, oblikovanost terena, lokacijo ko-
munalnih vodov ter druge omejitve v prostoru ob upošteva-
nju predvidenega razvoja. Pri tem je potrebno zagotoviti
sanitarno tehnične zahteve (osončenje, proste in zelene
površine) in ostale urbanistične pogoje v zvezi z dovozi,
parkirnimi površinami in drugimi utrjenimi površinami okrog
objektov.

V funkcionalnem zemljišču morajo biti vključeni tudi
dovozi do objekta od javnih cestnih površin.

– Za stanovanjske individualne objekte je velikost funk-
cionalnega zemljišča največ 700 m2.

– Za kmetije je potrebno zagotoviti velikost funkcional-
nega zemljišča v takšnem obsegu, da bo prilagojeno obse-
gu proizvodnje in kmetijske mehanizacije.

– Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela
se določi v lokacijski dokumentaciji, ob upoštevanju določil
tega odloka in predpisov geodetske službe ter je obvezna
osnova za parcelacijo na terenu.

– Gradnja objektov za dejavnosti in večstanovanjskih
objektov, ki potrebujejo večje število parkirnih mest, večje
površine za odprta skladišča in podobno, je možna, če je
za te namene dovolj površin na funkcionalnem zemljišču ali
če je zadovoljevanje teh potreb možno na skupnem funkci-
onalnem zemljišču območja, v katerem se lokacija nahaja.

Investitor mora izkazati pravico do uporabe skupnega fun-
kcionalnega zemljišča, kar mora biti tudi formalno pravno
urejeno.«

10. člen
Kot tolerance pri gradnji objektov so dopustna odsto-

panja v povečanju tlorisne površine individualnih in več
stanovanjskih objektov za 10%. Kot toleranca je mogoča
gradnja večstanovanjskih objektov v coni 11b. Z uporabo
toleranc se ne smejo spreminjati vpliv objektov in naprav
na sosednje parcele in na poslabšanje bivalnih pogojev
območja.

11. člen
Spremembe in dopolnitve PUP so stalno na vpogled pri

pristojnem občinskem organu.

12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

13. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati spre-

membe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogo-
revc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
(Uradni list RS, št. 91/00).

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0001/01-001
Štore, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TIŠINA

1168. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
26. seji dne 2. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tišina za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Tišina za leto 2001, upravljanje z občinskim premo-
ženjem in dolgovi, zadolževanje občine in druga vprašanja.

Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2001.
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2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2001 se določa v na-

slednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. Skupni prihodki 506,261.243
II. Skupni odhodki 558,651.569
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –52,390.326
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 4,300.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.) 4,300.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.) –48,090.326
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 50,000.000
IX. Odplačilo dolga 3,000.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 47,000.000
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.) –1,090.326
Stanje sredstev na računih preteklega leta 1,090.326
Prejemki in izdatki krajevnih skupnosti
se za leto 2001 določijo v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki s prenosom 2000 15,922.322
II. Skupni odhodki 15,922.322
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –

Konsolidiran proračun Občine Tišina (skupaj s finančnimi
načrti krajevnih skupnosti) za leto 2001 se določi v nasled-
njih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. Skupni prihodki 522,183.565
II. Skupni odhodki 574,573.891
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –52,390.326
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 4,300.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.) 4,300.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.) –48,090.326
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 50,000.000
IX. Odplačilo dolga 3,000.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 47,000.000
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.) –1,090.326
Stanje sredstev na računih preteklega leta 1,090.326

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finan-
čnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki sestavljajo
splošni del proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo
finančni načrti neposrednih uporabnikov. Splošni in pose-
bni del proračuna sta sestavni del tega odloka.

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava ter Krajevna skupnost Gederovci in Krajev-
na skupnost Tišina.

Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Ti-
šina za leto 2001 se financira iz naslova prenosa stanja
sredstev na računih preteklega leta.

3. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na
obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto pre-
jemka.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega na-
črta uporabnika in proračuna.

4. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so za to

izpolnjeni z ustavo, zakonom in drugimi predpisi določeni
pogoji, če z zakonom o javnih financah in tem odlokom ni
drugače določeno.

Uporabniki proračuna smejo sredstva proračuna upo-
rabljati le za namene in le v okviru sredstev, ki so za posa-
mezni namen določena v proračunu.

V breme proračuna se ne smejo prevzemati nobene
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v
proračunu.

5. člen
Sredstva proračuna občine se nakazujejo proračun-

skim uporabnikom do konca proračunskega leta. Med le-
tom se delijo enakomerno med vse uporabnike v odvisnosti
od njihovih zapadlih obveznosti in ob upoštevanju likvidno-
stnega položaja občinskega proračuna.

6. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno pove-
ča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njego-
vih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se nepo-
rabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezerva-
cijo.

7. člen
Župan lahko, poleg z zakonom dovoljenih prerazpore-

ditev proračunskih sredstev, znotraj posamezne dejavnosti
prerazporedi sredstva proračuna med postavkami – konti s
sklepom, če:

– nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sred-
stev zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v
proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane
potrebe po povečanju sredstev;

– se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na dru-
gih pa nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih;

– to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.

V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev lah-
ko župan spremeni namen in višino sredstev za posamezno
dejavnost, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine
20% sredstev, ki so za posamezno dejavnost namenjena.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah občinskemu
svetu poročati šestmesečno.

8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-

dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za plačilo.
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Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačuje-
jo v rokih , ki so za posamezne namene porabe določeni v
zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plače-
vanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primer-
nem zavarovanju predplačil v skladu s predpisom ministra za
finance ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

9. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki

bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče tran-
sfere ne smejo presegati 25% izdatkov skupine 40 in 41 v
bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine (brez kra-
jevnih skupnosti).

Skupne prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne smejo presegati 75%, izdatkov skupine 42 in
43 v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine (brez
krajevnih skupnosti). Za prevzemanje investicijskih obvez-
nosti v breme proračunov prihodnjih let, mora župan prido-
biti soglasje občinskega sveta.

Obveznost, ki bodo zahtevale plačila v prihodnjih letih,
se morajo vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.

10. člen
Občina Tišina iz proračuna za leto 2001 ne bo izločila

dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za odpravo
posledic naravnih nesreč, opredeljenih v 49. členu zakona
o javnih financah, se bodo v letu 2001 financirali iz neporab-
ljenih sredstev rezerv, ki so bila v proračunsko rezervo izlo-
čena v preteklih letih.

O uporabi sredstev rezerv (zagotovljenih v preteklih
letih) odloča župan in obvešča občinski svet s pisnimi poro-
čili.

11. člen
V splošno proračunsko rezervacijo se izloči 2,000.000

SIT odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-

ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.

Občinska uprava mora mesečno spremljati izvrševanje pro-
računa občine in o tem obveščati župana.

Odredbodajalec za uporabo sredstev proračuna obči-
ne je župan.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v skladu s 40. členom zakona o javnih financah zadr-

ži izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna,
če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v
predvideni višini;

– podpisuje pogodbe za financiranje investicijskih ob-
jektov in opremo ter drugih materialnih stroškov v okviru
sprejetega proračuna;

– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računih.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Sloveni-
je, banke in državne vrednostne papirje v skladu s predpi-
som ministra pristojnega za finance.

14. člen
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti

sta odgovorna predsednika krajevnih skupnosti. O preraz-
poreditvah sredstev med postavkami finančnega načrta po-
samezne krajevne skupnosti med letom odločata sveta kra-
jevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščata župana in občin-
sko upravo.

15. člen
Občina Tišina lahko v letu 2001 najame dolgoročno

posojilo za financiranje investicij v komunalno infrastrukturo.

16. člen
Javna podjetje in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina se smejo zadolževati in izdajati poroštva le s sogla-
sjem občine.

17. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga proračunskega uporabnika finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je
to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.

18. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materi-

alnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na
namen obseg in dinamiko porabe sredstev proračuna. Upo-
rabniki so nadzornemu odboru dolžni predložiti zahtevane
podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 032-4/01
Tišina, dne 2. marca 2001.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

TRŽIČ

1169. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in
70/00) je Občinski svet občine Tržič na 14. redni seji dne
28. 2. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Tržič

1. člen
V statutu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) se

tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
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‘’Krajevne skupnosti, kot ožji deli občine, so pravne
osebe javnega prava. Naloge, ki se prenesejo v izvajanje
krajevnim skupnostim, so določene z odlokom o krajevnih
skupnostih na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št.
67/98). Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta.’’

V 2. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se
glasita:

‘’Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupno-
sti subsidiarno odgovarja občina. V primeru, da krajevna
skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjekti-
viteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino oziro-
ma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki
nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov
občine.

Krajevna skupnost se financira iz občinskega proraču-
na, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s
plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premo-
ženja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost se ne sme
zadolževati. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo
biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del
občinskega proračuna.’’

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
‘’Občina Tržič ima svoj grb, zastavo in himno, kot sim-

bole občine.’’
Za tretjim odstavkom 6. člena se doda novi četrti od-

stavek, ki glasi:
‘’Himna Občine Tržič je pesem Naš domači kraj, avtorja

Matije Mežka, na melodijo skladatelja Janeza Močnika.’’
Dosedanji četrti odstavek 6. člena postane peti odsta-

vek.

3. člen
14. člen se črta.

4. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:
‘’Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ne more

voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi eden od
podžupanov, če pa tudi nobeden od podžupanov ne more
voditi seje, jo vodi najstarejši navzoči član občinskega sve-
ta.’’

5. člen
V drugem stavku prvega odstavka 23. člena se med

besedama ‘’večino’’ in ‘’glasov’’ doda beseda ‘’opredeljenih’’.

6. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se za

drugo alineo doda nova alinea, ki glasi:
‘’– opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravlja-

nja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,’’
Dosedanja tretja alinea drugega odstavka postane

četrta alinea.

7. člen
50. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga
imenuje in razrešuje župan.

Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v
upravnem postopku zaposlenega v občinski upravi. Če v
pooblastilu ni omejitev, ima uradna oseba pravico opravljati
vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in
take sklepe, s katerimi se konča postopek.

Kadar je v občinski upravi ustanovljenih več notranjih
organizacijskih enot, pooblasti direktor občinske uprave za
vodenje posameznih nalog vodje teh enot, katere imenuje in
razrešuje župan. Vodja notranje organizacijske enote pa
lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno pri isti notranji or-
ganizacijski enoti, za vodenje posameznih dejanj v uprav-
nem postopku pred izdajo odločbe.

Če vodja notranje organizacijske enote oziroma župan
ne izpolnjuje predpisanih pogojev za vodenje upravnega
postopka, lahko postopek do izdaje odločbe vodi samo
uradna oseba, ki te pogoje izpolnjuje.

Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo
oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz uprav-
nega postopka.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

8. člen
Drugi odstavek 55. člena se črta.

9. člen
Drugi odstavek 57. člena se dopolni tako, da se za

besedo ‘’predstavlja’’ dodata besedi ‘’in zastopa’’.

10. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da glasi:
‘’Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina volivcev, ki so se glasovanja udeležili
v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samopri-
spevek uvedel.’’

11. člen
82. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz

lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve.
Lastni viri občine so davki, takse, pristojbine ter druge

dajatve v skladu z zakonom in dohodki od njenega premože-
nja.’’

12. člen
83. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine, ki
ga ta sprejme v skladu z zakonom.’’

13. člen
89. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.

O najetju posojila na ravni občine odloča župan.’’

14. člen
91. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Sredstva rezerve se uporabljajo za financiranje izdat-

kov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki
jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva se za namene iz prvega odstavka tega člena
dajejo praviloma brez obveznosti vračanja.

O uporabi sredstev iz prvega odstavka tega člena odlo-
ča župan do višine, ki se vsako leto določi z odlokom o
proračunu občine za to leto.’’
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15. člen
Drugi in tretji odstavek 92. člena se črtata.
V 92. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odsta-

vek, ki glasijo:
‘’Župan najprej predloži predlog zaključnega računa v

pregled nadzornemu odboru, ki o pregledu sestavi poročilo,
nato pa predlog zaključnega računa, skupaj s poročilom
nadzornega odbora, predloži v sprejem občinskemu svetu.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravi-
jo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem
letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske upra-
ve, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance. V premoženjsko bilanco mora obči-
na vključiti tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabni-
kov proračuna in ožjih delov občine.

Posredni uporabniki proračuna in ožji deli občine se-
stavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihod-
njem letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske
uprave.’’

16. člen
93. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Občina se sme dolgoročno zadolžiti za investicije, ki

jih sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon, ki
ureja javne finance.

Občina lahko izdaja poroštva v obsegu in pod pogoji, ki
jih določa zakon. Poroštvene pogodbe lahko v imenu obči-
ne sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.’’

17. člen
94. člen se spremeni tako, da glasi:
‘’Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni go-

spodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in
izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financira-
nje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski
svet.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod
pogoji, ki jih določi občinski svet.

Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnje-
ga odstavka se določi z odlokom, s katerim se sprejme
občinski proračun.

Pristojni organ občine mora o zadolževanju oseb javne-
ga sektorja in izdajanju poroštev po tem členu obveščati
ministrstvo, pristojno za finance, na način in v rokih, ki jih
predpiše minister za finance.’’

18. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-015/00-10
Tržič, dne 28. februarja 2001.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.

ŽELEZNIKI

1170. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v
Občini Železniki za leto 2001

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna

za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini
Železniki za leto 2001

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za zaposlova-
nje brezposelnih oseb v Občini Železniki za leto 2001.

2. člen
Sredstva so namenjena za:
a) enkratno finančno pomoč nezaposlenim osebam s

stalnim prebivališčem v Občini Železniki, ki začnejo oprav-
ljati pridobitno dejavnost s sedežem na območju Občine
Železniki, in sicer v višini 2000 točk;

b) enkratno finančno pomoč samostojnim podjetnikom
in gospodarskim družbam z do 20 zaposlenimi in sedežem na
območju občine Železniki, ki zaposlijo brezposelno osebo
oziroma pripravnika ali osebo, pri kateri gre za prvo zaposli-
tev, in sicer v višini 1500 točk (za vsako brezposelno osebo).

3. člen
Vrednost točke je 110 SIT.
Sredstva se nakažejo na žiro račun upravičenca v roku

10 dni po sprejemu sklepa o dodelitvi.

4. člen
Sredstva po prejšnjem členu pripadajo, če brezposelni

izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je državljan Republike Slovenije,
b) da je prijavljen na republiškem zavodu za zaposlova-

nje – območna enota Kranj najmanj en mesec, razen pri-
pravniki in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev,

c) da ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
d) da je bila zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v

letu 2001 oziroma čas od zaposlitve do oddaje vloge ni
daljši od treh mesecev.

5. člen
Vlogi za dodelitev sredstev je treba predložiti naslednja

dokazila za vsakega delavca:
a) potrdilo RZZ o brezposelnosti, razen za pripravnike

in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev,
b) dokazilo, da se brezposelna oseba prvič zaposluje –

fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava prosilca (za
pripravnike in osebe, pri katerih gre za prvo zaposlitev),

c) potrdilo upravnega organa o stalnem prebivališču v
Občini Železniki,

d) dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
in za fizično oziroma pravno osebo:
d) v primeru iz 2.b člena izjavo republiškega zavoda za

zaposlovanje – območna enota Kranj, da delodajalec ni v
zadnjih šestih mesecih iz naslova presežkov odpustil nobe-
nega delavca,
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e) priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetni-
ka o vpisu v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni
register ali potrdilo, da je občan pri pristojnem organu vložil
zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovo-
ljenja za opravljanje določene dejavnosti ter fotokopijo obrt-
nega dovoljenja tisti, ki opravljajo obrtno dejavnost.

6. člen
Pred nakazilom sredstev iz 2. člena je potrebno pod-

pisati izjavo o vrnitvi sredstev v primeru prenehanja oprav-
ljanja pridobitne dejavnosti fizične oziroma pravne osebe
pred pretekom 2 let od nakazila finančnih sredstev na
osnovi 2. člena.

7. člen
V primeru, da na novo zaposleni delavec postane

ponovno brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom
enega leta oziroma pred potekom pripravniškega obdobja
in upravičenec ne zaposli v 30 dneh drugega delavca,
mora upravičenec, ki je dobil finančna sredstva na podlagi
2. člena, vrniti vsa dodeljena finančna sredstva v roku
10 dni, in sicer valorizirana sredstva (TOM + realna obre-
stna mera za vezavo tolarskih sredstev nad 1 leto v Gorenj-
ski banki Kranj).

8. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodelju-

jejo med letom praviloma enkrat mesečno do porabe sred-
stev s postavke iz 1. člena.

9. člen
Komisija za malo gospodarstvo in trgovino opravlja vse

aktivnosti, potrebne za izvajanje tega pravilnika.
Občinska uprava pripravlja predloge za dodelitev sred-

stev in informacijo o dodelitvi ali zavrnitvi posreduje komisiji;
komisija tudi opravlja kontrolo nad uporabo in v primerih iz
6. in 7. člena predlaga vračilo.

10. člen
O dodelitvi in vračilu sredstev odloča župan.

11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1497
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1171. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega
načrta podjetnikom in obrtnikom na območju
Občine Železniki za leto 2001

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta

podjetnikom in obrtnikom na območju Občine
Železniki za leto 2001

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za sofinanciranje izdelave poslovnega načrta.

2. člen
Do subvencij po tem pravilniku so upravičini vsi obrtniki

in podjetniki v Občini Železniki, ki imajo sedež svoje dejav-
nosti na njenem območju, in sicer enkrat v obdobju treh let.

3. člen
Upravičencem pripadajo sredstva v višini 50% stroškov

izdelave poslovnega načrta, oziroma v maksimalni vrednosti
50.000 SIT.

4. člen
Prosilci dobijo obrazec za prijavo na sedežu Občine

Železniki, Češnjica 48, prijavi pa morajo predložiti kopijo
potrdila o plačilu računa za izdelavo poslovnega načrta in
dati na vpogled izdelan poslovni načrt.

5. člen
Prispele vloge obravnava komisija za malo gospodar-

stvo in trgovino. Sredstva se delijo po pravilniku.

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1498
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1172. Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na
območju Občine Železniki

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju agrarnih operacij na območju

Občine Železniki

1. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za sofinanciranje agrarnih operacij, ki se izvajajo na
kmetijskih površinah v Občini Železniki.

2. člen
Za sredstva po tem pravilniku lahko zaprosijo kmetoval-

ci v Občini Železniki, ki urejajo kmetijske površine na obmo-
čju Občine Železniki in za površine, ki so jih uredili, niso
prejeli drugih proračunskih sredstev.
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3. člen
Upravičencem pripadajo sredstva v višini 70% material-

nih stroškov investicije oziroma maksimalno 100.000
SIT/ha.

4. člen
Prosilci predložijo vloge na Občino Železniki. Vlogi so

dolžni predložiti kolavdacijski zapisnik agromelioracij, pod-
pisan s strani kmetijske svetovalne službe v Škofji Loki.

5. člen
Prispele vloge obravnava komisija za kmetijstvo in goz-

darstvo. Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sred-
stev za te namene opredeljene v proračunu občine za leto
2001.

6. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2001.

7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1535
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1173. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001 – uvajanje čredinskih pašnikov na
kmetijah

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu

2001 – uvajanje čredinskih pašnikov na kmetijah

1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kme-

tijsko proizvodnjo za leto 2001.

2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev sred-

stev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo, uvajanje čredin-
skih pašnikov na kmetijah.

3. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje

v Občini Železniki, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo
v taki meri, da ustvarjajo tržne presežke. Pravilnik ne velja za
planinske in skupne pašnike.

4. člen
Pri pašnikih, urejenih za pašo govedi in konj je dotacijo

možno uveljavljati za najmanj 2 ha na novo urejenih površin
ali najmanj 1 ha dodatno razširjenih površin za ta namen.
Sredstva se namenijo upravičencem v višini 20.000 SIT/ha
urejenega pašnika.

5. člen
Pri pašnikih, urejenih za pašo drobnice je dotacijo mož-

no uveljavljati za najmanj 1 ha na novo urejenih porvšin ali
najmanj 0,5 ha dodatno razširjenih površinih v ta namen.
Sredstva se namenijo upravičencem v višini 40.000 SIT/ha
urejenega pašnika.

6. člen
Prosilci ali v njihovem imenu kmetijsko svetovalna slu-

žba, vložijo zahtevke na Občino Železniki. Sredstva se delijo
po pravilniku do porabe sredstev za ta namen opredeljenih v
proračunu občine za leto 2001.

7. člen
K vlogi so prosilci dolžni predložiti naslednjo dokumen-

tacijo:
– potrdilo kmetijske svetovalne službe, da je projekt

izdelan v skladu z normativi,
– izjavo vlagatelja, da bo pašnik uporabljal najmanj

5 let.

8. člen
V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz pravilnika mo-

ra vlagatelj zahtevka povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi (zamudne obresti
povečane za 50%).

9. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2001 oziroma do porabe

sredstev opredeljenih za ta namen.

10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1536
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1174. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001 – obnova travne ruše

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu

2001 – obnova travne ruše

1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kme-

tijsko proizvodnjo za leto 2001.

2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev sred-

stev za intervencijo v kmetijsko proizvodnjo, obnovo degra-
dirane travne ruše.
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3. člen
Do dotacij po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje v

Občini Železniki, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v
taki meri, da ustvarjajo tržne presežke.

4. člen
Sredstva je mogoče uveljavljati za vse površine, kjer je

bila obnovljena degradirana travna ruša s preoravanjem in
setvijo oziroma so bile površine razpleveljene ter je bila
upoštevana priporočena tehnologija s strani kmetijske sve-
tovalne službe.

5. člen
Dotacija znaša:
– za obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in

setvijo 33.000 SIT na hektar urejene površine,
– za razpleveljenje travne ruše 17.000 SIT na hektar

urejene površine.

6. člen
Prosilci ali v njihovem imenu kmetijsko svetovalna slu-

žba vložijo zahtevke na Občino Železniki. Vlogi so dolžni
predložiti potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpol-
njeni vsi pogoji tega pravilnika.

7. člen
Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sredstev

opredeljenih v ta namen v proračunu občine.

8. člen
V primeru, da prosilec krši obveznosti iz pravilnika, je

dolžan povrniti znesek prejetih sredstev, vključno s pripada-
jočimi obrestmi (zamudne obresti povečane za 50%).

9. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2001 oziroma do porabe

sredstev opredeljenih za ta namen.

10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1537
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

1175. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 21. redni seji
dne 7. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o intervencijah v kmetijsko pproizvodnjo

v letu 2001
– nakup hladilnih naprav za mleko
– nakup sušilnih naprav za krmo

– nakup mlekovoda

1. člen
Podlaga za sprejem pravilnika je plan intervencij v kme-

tijsko proizvodnjo za leto 2001.

2. člen
S tem pravilnikom se določijo kriteriji za dodelitev sred-

stev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo: naprave za hla-
jenje mleka, sončne sušilne naprave za voluminozno krmo
in mlekovode, v letu 2001.

3. člen
Za sredstva po tem pravilniku – za nakup hladilnih

naprav za mleko in za mlekovode lahko zaprosijo kmetoval-
ci, ki:

– proizvajajo mleko na območju Občine Železniki,
– še nimajo ustrezne hladilne naprave za mleko,
– so to napravo kupili v letu 2001.
Za nakup sušilnih naprav veljata kriterija iz druge in

tretje alinee prvega odstavka.

4. člen
Dotacije k investicijam se uveljavljajo po naslednjih kri-

terijih:
– za kmetije v hribovskem območju v višini 25% vre-

dnosti naprave oziroma maksimalnem znesku 115.000 SIT
za hladilne bazene,

– za kmetije v višinskem območju v višini 35% vredno-
sti naprave oziroma maksimalnem znesku 159.000 SIT za
hladilne bazene,

– za sončne sušilne naprave za voluminozno krmo na
topli zrak 90.000 SIT,

– za sušilne naprave za voluminozno krmo na hladni
zrak 40.000 SIT,

– za mlekovode 90.000 SIT.

5. člen
Osnovni pogoj za dodelitev dotacije k hladilnim napra-

vam na kmetiji je minimalni stalež petih krav za pridobitev
dotacije za hladilne bazene.

6. člen
Prosilci vložijo zahtevke na Občino Železniki.
Vlogi so dolžni predložiti naslednjo dokumentacijo:
– kopijo računa o nakupu hladilne naprave oziroma

sušilne naprave oziroma mlekovoda,
– dokazilo o staležu krav,
– izjavo, da bo napravo uporabljal 5 let oziroma je ne

bo odtujil brez ustrezne zamenjave.

7. člen
Sredstva se delijo po pravilniku do porabe sredstev za

ta namen opredeljene v proračunu občine za leto 2001.

8. člen
V primeru, da upravičenec prejetih sredstev ne koristi

namensko oziroma napravo odtuji pred rokom petih let brez
ustrezne zamenjave, je dolžan vrniti celoten znesek prejetih
sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi (zamudne obre-
sti povečane za 50%).

9. člen
Pravilnik se uporablja za leto 2001 oziroma do porabe

sredstev opredeljenih za ta namen.
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10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 080-09-1538
Železniki, dne 7. marca 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

VLADA
1134. Uredba o načinu ugotavljanja dejstev, da višji

upravni delavec ali upravni delavec po delovnih
in strokovnih kvalitetah ni več primeren za oprav-
ljanje dela 1897

MINISTRSTVA
1135. Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov 1899
1136. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozme-

tičnih proizvodov 1950
1137. Pravilnik o načinu vzorčenja ter metodah za labo-

ratorijske analize kozmetičnih proizvodov 1952
1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o ravnanju z odpadki 1955

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1139. Sklep o računovodskem izkazu 1974
1140. Sklep o povprečni mesečni pokojnini 1975
1141. Sklep o pravici do varstvenega dodatka 1975
1142. Sklep o sprejemu obrazcev za IK in 6 obrazcev 1976

OBČINE

AJDOVŠČINA
1143. Odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina 1998
1144. Odlok o ureditvi cestnega prometa 2006

LJUTOMER
1145. Odlok o lokacijskem načrtu za plinifikacijo mesta

Ljutomer in okolnih krajev 2010
1146. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obči-

ni Ljutomer 2011
1147. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljuto-

mer 2016
1148. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Ljutomer 2017
1149. Sklep o opredelitvi zemljišča kot javno dobro 2018
1150. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini

Ljutomer 2018

VSEBINA

MORAVSKE TOPLICE
1151. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Moravske Toplice za leto 2000 2019

1152. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Morav-
ske Toplice 2020

1153. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem v
Občini Moravske Toplice 2021

1154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Moravske Toplice 2023

1155. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Moravske Toplice 2023

NOVO MESTO
1156. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne

občine Novo mesto za leto 2000 2024
1157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rav-

nanju z zapuščenimi vozili 2024
1158. Sklep o določitvi javnih površin na Novem trgu v

Novem mestu 2025

ODRANCI
1159. Statut Občine Odranci 2026

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-

ditvenem načrtu za “Blaguško jezero” 2037
1161. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Rad-
gona za obdobje od leta 1986–2000 in srednje-
ročnega plana Občine Gornja Radgona za ob-
dobje 1986–1990 ter prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Ljuto-
mer za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Sveti Jurij 2038

ŠKOFLJICA
1162. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun sto-

ritev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 2039

StranStran
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1163. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana občin in me-
sta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbe-
nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–1990, za območje Občine Škofljica in do-
polnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spre-
membami prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Škofljica (programska zasnova za Dom
za prizadete otroke) 2041

ŠTORE
1164. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Štore za leto 2000 2043
1165. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjem-

ne posege v prostor na podlagi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov Ob-
čine Štore 2044

1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za širše območje Mi-
klavškega hriba in za širše območje Starega celj-
skega gradu 2045

1167. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storsko ureditvenih pogojih za območje Draga,
severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrij-
sko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču 2045

TIŠINA
1168. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2001 2047

TRŽIČ
1169. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tržič 2049

ŽELEZNIKI
1170. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega pro-

računa za zaposlovanje brezposelnih oseb v Ob-
čini Železniki za leto 2001 2051

1171. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega na-
črta podjetnikom in obrtnikom na območju Obči-
ne Železniki za leto 2001 2052

1172. Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na ob-
močju Občine Železniki 2052

1173. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001 – uvajanje čredinskih pašnikov na
kmetijah 2053

1174. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001 – obnova travne ruše 2053

1175. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo
v letu 2001 2054

Stran
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